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امللخ�ص
تهدف هذه الورقة �إىل حتليل مفهوم “تقلي�ص ال�رصاع” لدى اجلانب
الإ�رسائيلي من خالل البحث يف ن�ش�أته ،وطرح �س�ؤال مركزي يتعلق بدالالته
وانعكا�ساته على ال�رصاع مع ال�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني املحتلة 1967؛
وهل هو منوذج جديد �أم �أنه �إعادة �إنتاج لل�سيا�سات الإ�رسائيلية القدمية
مع �إدخال لبع�ض التح�سينات .جتيب الورقة على هذه الأ�سئلة وغريها
من خالل التحليل النقدي لهذا امل�صطلح ،و َتتَ ُّبع ن�ش�أته وتطوره ،بوا�سطة
الرجوع �إىل الوثائق الأر�شيفية والأدبيات املتعلقة باملو�ضوع يف الفرتة ما بني
 .2021-1967وتخل�ص الورقة �إىل �أنّ هذا املفهوم من حيث اجلوهر قدمي،
لكن مت تطويره و�إعادة انتاجه مبا يالئم املتغريات والتحوالت يف م�رشوع
اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين يف ال�ضفة الغربية ،ويف مقدمتها التحول
من فكرة “ال�ضم الزاحف” �إىل “االنف�صال الزاحف”.
كلمات مفتاحية:
االحتالل الإ�رسائيلي

اال�ستعمار اال�ستيطاين

تقلي�ص ال�رصاع

ال�ضم الزاحف

االنف�صال الزاحف

�سيا�سة عدم الظهور

اجل�سور املفتوحة
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تقلي�ص ال�صراع والتحول من “ال�ضم الزاحف”
�إىل “االنف�صال الزاحف”
يف منظومة اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين
بال�ضفة الغربية
�أ�رشف عثمان بدر

1

املقدمة:
تزايد ا�ستخدام م�صطلح “تقلي�ص ال�رصاع” يف �سياق ال�سعي الإ�رسائيلي
لهند�سة العالقة مع الفل�سطينيني يف املناطق امل�ستعمرة �سنة  ،1967وخ�صو�صا ً
يف منطقة ال�ضفة الغربية .فكيف ظهر امل�صطلح وما هي جذوره؟ هل هو
منوذج جديد؟ �أم �أنه �إعادة �إنتاج لل�سيا�سات الإ�رسائيلية القدمية مع �إدخال
لبع�ض التح�سينات؟ وما هي دالالته وانعكا�ساته على ال�رصاع؟ �ستعمل هذه
الورقة على الإجابة عن هذه الأ�سئلة وغريها من خالل التحليل النقدي لهذا
امل�صطلح وتتبع ن�ش�أته وتطوره ،بوا�سطة الرجوع �إىل الوثائق الأر�شيفية
والأدبيات املتعلقة باملو�ضوع يف الفرتة ما بني .2021-1967

التمهيد:
انت�رش ا�ستخدام م�صطلح “تقلي�ص ال�رصاع” بعدما نادى به الكاتب
الإ�رسائيلي ميخا جودمان  Micah Goodmanيف كتابه املعنون:
“م�صيدة � 67أو  ”Catch -67ال�صادر بالعربية �سنة  ،2017تبع ذلك �إ�صداره
مقالة يف جملة ليربال العربية � Liberal Magazineسنة  2019بعنوان:
 1مر�شح لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية ،حما�رض بق�سم الدرا�سات الثقافية يف جامعة
بريزيت.
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“ثماين خطوات لتقلي�ص ال�رصاع Eight Steps to Shrink the Israeli-

.”Palestinian Conflict
ا�ستخدم حزب �أمل جديد  New Hopeاليميني وال�رشيك يف االئتالف
احلكومي احلايل (الذي ت�ش ّكل يف حزيران /يونيو  )2021يف برناجمه االنتخابي
م�صطلح “تقلي�ص ال�رصاع” ،حيث ورد يف البند رقم  2من برناجمه واملعنون
“تقلي�ص ال�رصاع” �أو “ت�سم�سوم ها�سخ�سوخ”:
على الرغم من �أنه يف امل�ستقبل املنظور لن تكون هناك ت�سوية
دائمة من �ش�أنها �إنهاء ال�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني� ،إال �أنه ميكن
تنفيذ �إجراءات �سيا�سية لـ”تقلي�ص ال�رصاع” ،دون امل�سا�س ب�أمن
�إ�رسائيل .هذه �إجراءات تخدم امل�صلحة الإ�رسائيلية على امل�ستويني
الأمني والإن�ساين :حت�سني ظروف املعابر احلدودية للعاملني
من خالل تقنيات جديدة ،وتر�شيد نظام الت�شغيل الفل�سطيني
يف �إ�رسائيل ،وتنظيم قطاع الكهرباء والطاقة ،وتر�شيد الواردات
2
وال�صادرات الفل�سطينية واملزيد.

�أعلن نفتايل بينيت  Naftali Bennetبعد توليه رئا�سة احلكومة
الإ�رسائيلية �سنة  2021عن توجهاته يف التعامل مع الفل�سطينيني ،بقوله:
“الهدوء الأمني وان�شغال الفل�سطينيني بال�ش�ؤون املدنية �سي�ؤديان �إىل
تطورات يف املجال االقت�صادي ،وتقليل االحتكاك مع اجلي�ش الإ�رسائيلي،
و�إىل تقلي�ص ال�رصاع” 3.اقتب�س بينيت م�صطلح “تقلي�ص ال�رصاع” من
�	2أمل �سيا�سي �أمني ،املوقع الر�سمي للربنامج االنتخابي حلزب �أمل جديد ،انظر:
( https://www.newhope.org.il/securityباللغة العربية)
 3وليد حبّا�س ،ماذا يعني بينيت بـ”تقلي�ص ال�رصاع” مع الفل�سطينيني وكيف يلتقي هذا املفهوم مع
�أجندة ال�صهيونية الدينية؟ ،موقع املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رسائيلية ”مدار”،2021/8/2 ،
انظرhttps://bit.ly/2XR1tAo :
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جودمان الذي يحر�ص على م�شاورته با�ستمرار ،وقد �سبق له التعليق
على كتابه “م�صيدة  ”67يف �صفحته على الفي�سبوك  Facebookيف �أيار/
مايو  ،2017بقوله�“ :إنه قد ال ُيتفق مع كل ما جاء فيه� ،إال �أنه يعد عمالً المعا ً
ومثريا ً للنقا�ش البناء”� 4.أكد بينيت على توجهاته قبيل �سفره للواليات املتحدة
الأمريكية يف لقاء مع �صحيفة نيويورك تاميز The New York Times
بقوله�“ :ستوا�صل �إ�رسائيل �سيا�سة النمو الطبيعي” يف �إ�شارة �إىل اال�ستمرار
يف اال�ستيطان ،مو�ضحا ً ب�أ ّنه لن يكون هنالك ح ّل لل�رصاع يف امل�ستقبل املنظور
م�شريا ً �إىل �أنّ “ :هذه احلكومة �ستحقق اخرتاقات دراماتيكية يف االقت�صاد،... ،
ال�سعي لل�شهرة لن يحل �رصاع عمره � 130سنة ،... ،هذه احلكومة لن ت�ضم
ولن ت�شكل دولة فل�سطينية ،... ،كل ما �أفعله الآن هو �إيجاد حل و�سط ،كيف
5
ميكننا الرتكيز على ما نتفق عليه”.
تدفعنا ت�رصيحات بينيت للبحث يف جذور هذا امل�صطلح وكيفية تطوره،
ولكن قبل ذلك �سنعمل على ت�أطريه نظرياً.

الت�أطري النظري:
ميكننا االدعاء ب�أنّ منوذج “تقلي�ص ال�رصاع” ينتمي نظريا ً �إىل مفهوم
احلكم غري املبا�رش  Indirect ruleاال�ستعماري ،الذي ا�ستند عليه احلكم
الع�سكري الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية منذ �سنة  1967م�ستعينا ً بالبلديات،
وهذا ما �سنعمل على �إثباته الحقاً ،فما هو مفهوم احلكم غري املبا�رش؟

 4املرجع نف�سه.
Patrick Kingsley and Isabel Kershner, New Israeli Leader Backs Hard Line on Iran 5
but Softer Tone With U.S., The New York Times newspaper, 24/8/2021,
https://nyti.ms/3ydqG4B
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تطور هذا املفهوم على يد اال�ستعمار الربيطاين يف الهند ما بعد �سنة ،1857
وكذلك احلال يف ماليزيا واال�ستعمار الهولندي يف �أندوني�سيا 6.فقد اندلعت
الثورة يف وجه اال�ستعمار الربيطاين الذي حاول فر�ض احلكم املبا�رش ،متثّلت
بانتفا�ضة الهند �سنة  ،1857وثار خليج مورانت يف جامايكا �سنة ،1865
واملهدية يف ال�سودان يف � .1898-1881أجربت دميومة هذه املقاومة القادة
الربيطانيني على �إعادة التفكري يف مبادئ احلكم اال�ستعماري .فكان احلل هو
احلكم غري املبا�رش ،وكان على منطق “املهمة احل�ضارية” �أن يتنحى حتى
يتمكن الربيطانيون من احلفاظ على �سيطرتهم� .أي�ضا ً تبنى الفرن�سيون
احلكم غري املبا�رش ،ليحلوا حمل �سيا�سة “اال�ستيعاب” �سيا�سة “االرتباط”.
ويف ال�سنغال واملغرب ،تابع الفرن�سيون الربيطانيني يف ال�سيا�سة نف�سها
من خالل بناء حتالف دائم مع النخب املحلية التي ظلت مكانتها الأخالقية
7
والأيديولوجية على حالها ،حتى لو كانت قوتها ال�سيا�سية تت�ضاءل.
�سعى احلكم املبا�رش ،بح�سب حممود ممداين� ،إىل بناء دول �شبيهة
بدول امل�ستعمر ،بينما �سعى احلكم غري املبا�رش ملجرد االحتفاظ بالأرا�ضي
وا�ستغاللها 8.كان املق�صود بعدم التدخل يف احلالة اال�ستعمارية الربيطانية
هو عدم التدخل يف العقيدة الدينية والهوية 9.يجادل ممداين ب�أنّ احلكم املبا�رش
يهدف �إىل ا�ستيعاب جمموعات النخبة كمهمة “ح�ضارية” ،بينما يطمح احلكم
Mahmood Mamdani, Define and Rule: Native as Political Identity (Cambridge: 6
Harvard University Press, 2012), p. 9.
7

Mahmood Mamdani, Neither Settler nor Native: the Making and Unmaking of
Permanent Minorities (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2020), pp. 11–12.

Ibid., p. 10. 8
Mahmood Mamdani, Define and Rule: Native as Political Identity, p. 26. 9
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غري املبا�رش �إىل �إعادة ت�شكيل ال�سمات الذاتية ل�شعوب ب�أكملها ،وال�سعي �إىل
ت�شكيل احلا�رض واملا�ضي وامل�ستقبل للم�ستعمر من خالل و�ضع كل منهم يف
قالب �أ�صالين ،ت�شكيل احلا�رض من خالل جمموعة من الهويات يف التعداد،
واملا�ضي من خالل القوة الدافعة للت�أريخ اجلديد ،وامل�ستقبل من خالل نظام
10
قانوين.
�شهدت احلقبة اال�ستعمارية املت�أخرة �إعادة هيكلة وا�سعة النطاق للحكومة
اال�ستعمارية ،فقد ظهر احلكم غري املبا�رش كرد فعل لأزمة الإمرباطورية،
وكمحاولة الحتواء حركات “التمرد” والثورة ،وكنتيجة لزيادة عدم قدرة
القوى اال�ستعمارية على احلفاظ على امل�رشوع اال�ستعماري من خالل احلكم
املبا�رش التقليدي .وت�ستند الفكرة الأ�سا�سية لهذا النمط من احلكم؛ على
ا�ستخدام مراكز القوة املحلية وامل�ؤ�س�سات املحلية ك�أدوات لتمكني ا�ستمرارية
وا�ستقرار احلكم اال�ستعماري ،مما �أفرز تداخل ال�سلطة ال�سيا�سية املحلية
11
واحلكم اال�ستعماري يف �إدارة احلياة اليومية للرعايا امل�ستع َمرين.
كان للدولة يف امل�ستعمرات الإفريقية اخلا�ضعة للحكم الربيطاين
وظيفة هجينة ،ب�أن تعمل على �إعادة هيكلة الإنتاج املحلي لتلبية متطلبات
املرتوبوليتان (املركز)  12،Metropolitanبالإ�ضافة �إىل العمل على متا�سك
املجتمع اال�ستعماري يف �أثناء حدوث هذا التحول الهائل .كان هذا ممكنا ً
من خالل ممار�سات القوة ،ولكن ّ
مت حتقيقه ب�شكل �أكرث فاعلية من خالل
Ibid., p. 45. 10
Tariq Dana, “Israeli conception of ‘peace’as indirect colonial rule,” in Jürgen 11
Mackert, Hannah Wolf and Bryan S. Turner (editors), The Condition of Democracy
and the Fate of Citizenship, Vol. 3: Postcolonial and Settler Colonial Contexts
(UK: Routledge, 2021), p. 73.

 12مدينة املركز اال�ستعماري.
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ا�ستخدام �سلطة �رشعية مقبولة من قبل ال�سكان الأ�صالنيني ،ميكن من
خاللها االنتقال من الهيمنة ال�سيا�سية �إىل الهيمنة املدنية على ظهر الهياكل
التقليدية اجلديدة لل�سلطةّ .
مت العثور على ح ّل لهذه امل�شكلة يف ا�ستخدام
“ال�سلطات الأ�صالنية” “احلكم غري املبا�رش” 13.وع ّد هذا احلكم الطريقة
املثالية لإدارة ال�سكان “الأ�صالنيني” يف �إفريقيا ،وقد ّ
مت ا�ستخدامه ب�شكل
�إبداعي يف م�ستعمرات االمتياز ،حيث احتاجت الدولة اال�ستعمارية لإدارة
�صياغة منطني متداخلني ومت�شابكني للإنتاج� ،أحدهما يف االقت�صاد الفالحي
الإفريقي ،والآخر يف االقت�صاد اال�ستيطاين �أو الر�أ�سمايل اال�ستعماري .كان
احلكم غري املبا�رش يعمل على �إدارة الفالحني الأفارقة من خالل ما كان يع ّد
“م�ؤ�س�سات �أ�صالنية” والتي من �ش�أنها �أن تقود �إىل حكم م�ستقر ،وتعبئة
ال�سكان الأفارقة للعمل ودفع ال�رضائب ،بحيث ميكن للدولة اال�ستعمارية
14
تغطية التكاليف.
اكت�سب احلكم اال�ستعماري غري املبا�رش �سمات مميزة جعلته متفوقا ً
ا�سرتاتيجيا ً و�أكرث فائدة اقت�صاديا ً للقوة اال�ستعمارية من احلكم املبا�رش
التقليدي ،من حيث اعتماده النظري على موافقة امل�ستع َمر على امل�شاركة يف
ترتيبات احلكم اال�ستعماري� ،سواء مبوافقة ر�سمية �أم غري ر�سمية ،وهذا يقود
بال�رضورة �إىل منح اال�ستعمار تفوي�ض باحلكم للهياكل الإدارية الأ�صالنية
التي يديرها �أ�صحاب ال�سلطة املحليون ،مثل زعماء القبائل والنخب الوراثية،
واملوظفني ،ونظام العدالة لل�سكان الأ�صالنيني ،وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
املحلية.
Ben Silverstein, “Indirect Rule in Australia: A Case Study in Settler Colonial 13
Difference,” in Fiona Bateman and Lionel Pilkington, Studies in Settler Colonialism:
Politics, Identity and Culture (UK: Palgrave Macmillan, 2011), p. 92.
Ibid., p. 93. 14
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ني نظام احلكم غري املبا�رش على ا�سرتاتيجية ح�ساب التكلفة والعائد،
ُب َ
وكان الق�صد منه امل�ساعدة يف �إحكام ال�سيطرة اال�ستعمارية على امل�ستعمرات
دون احلاجة �إىل ن�رش بريوقراطيات وجيو�ش وا�سعة ،وقد �أ�صبح هذا
النظام ممكنا ً من خالل قبول النخبة احلاكمة املحلية للتو�سط بني القوة
اال�ستعمارية واملجتمعات امل�ستع َمرة ،من خالل امل�ؤ�س�سات املحلية .وعلى
الرغم من اال�ستقاللية الوا�ضحة للقادة املحليني يف ممار�سة ال�سلطة� ،إال �أنّ
ال�ضباط اال�ستعماريني �ش ّكلوا فعليا ً �أعلى �سلطة ،و�أ�صدروا الأوامر ،و�صاغوا
ال�سيا�سات ،و�أملوا القرارات ال�سيا�سية للقادة املحليني 15.وقد عملت القوى
اال�ستعمارية على اخرتاع �سلطة حملية وقيادة مرتبطة باال�ستعمار ،تقوم
بتوجيهها ،وحتى يك�سبها اال�ستعمار “ال�رشعية” دعم نظام املح�سوبية
الزبائنية 16.وهنا وجه التمايز مع الو�ضع الفل�سطيني �سنة  ،1967الذي مل
تخرتع فيه هذه ال�سلطات املحلية ،و�إمنا كانت موجودة ومنتخبة منذ زمن
احلكم الأردين ،وبقيت على الأر�ض ومل تهاجر كما حدث مع معظم القيادات
يف �سنة .1948
وال�س�ؤال هنا كيف طبقت احلكومة الإ�رسائيلية مفهوم احلكم غري املبا�رش
يف مناطق الـ  ،67وكيف تطورت الأمور �إىل ت�شكل منوذج “تقلي�ص ال�رصاع”.
هذا ما �سنتطرق له يف ال�سطور الالحقة.

احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي يف مناطق :)1981-1967( 1967
ت�أثر وزير الدفاع مو�شيه دايان  ،Moshe Dayanامل�س�ؤول الأول عن
و�ضع �سيا�سات �إدارة ال�سكان يف مناطق الـ  ،67مبفهوم “احلكم غري املبا�رش”
Tariq Dana, “Israeli conception of ‘peace’as indirect colonial rule,” p. 74. 15
Ibid., p. 75. 16
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اال�ستعماري ،و�سعى �إىل تطبيقه يف مناطق  1967من خالل البلديات،
وتبلورت �سيا�سات احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي يف مناطق  1967على يد
دايان ،فبح�سب التق�سيمات الإدارية داخل احلكومة الإ�رسائيلية� ،أ�صبحت
�إدارة �ش�ؤون ال�سكان الواقعني حتت احلكم الع�سكري من �صالحيات وزارة
الدفاع .حت ّكم دايان بهذه ال�سيا�سات وو�ضع �أ�س�سها؛ ب�صفته اخلبري �شبه
الوحيد الذي يجمع بني اخلربة يف احلكم الع�سكري يف قطاع غزة �سنة 1956
يف �أثناء توليه قيادة اجلي�ش ،وجتربته يف احلكم الع�سكري يف مناطق الـ 48
يف �أثناء توليه وزارة الزراعة يف  ،1964-1959وزيارته ال�شخ�صية لفييتنام
(اجلنوبية) �سنة  ،1966كمندوب ل�صحيفة معاريف  ،Maarivلال�ستفادة من
17
جتربة الفرن�سيني والأمريكيني يف احلكم الع�سكري اال�ستعماري لفييتنام.
زاوجت املنظومة اال�ستعمارية الإ�رسائيلية بني خربتها يف احلكم
الع�سكري والتجربة الأمريكية يف فييتنام ،لتنتج منظومة التحكم وال�سيطرة
التي مت�أ�س�ست عقب �سنة  .1967متظهر ذلك يف املمار�سات الإ�رسائيلية
املتطابقة ملا ورد من ا�ستنتاجات ومالحظات لدايان يف كتابه “يوميات فيتنام
 .”Vietnam Diaryوكم�ؤ�رش على ذلك؛ ا�ستدعاء دايان حلاييم هريتزوغ
 ،Chaim Herzogاحلاكم الع�سكري الأول لل�ضفة الغربية ،يف �أول يوم من
احتالل القد�س ،نا�صحا ً �إياه“ :ال تقم ب�إن�شاء �إدارة �إ�رسائيلية ،ا�ستخدم
اجلهاز (البريوقراطي) الأردين ،ال تخطئ كما �أخط�أ الأمريكيون يف فييتنام،
اهتم ب�أن تعود اخلدمات احليوية ب�أ�رسع وقت ،ولكن على يد العرب
18
�أنف�سهم ،يف البداية ركز على القد�س� ،أنظار العامل كله عليها”.
 17مو�شيه دايان ،يوميات فيتنام (تل �أبيب :دفري� ،)1977 ،ص ( .15باللغة العربية)
� 18شبتاي تيفيث ،الربكة امللعونة (القد�س وتل �أبيب� :شوكن� ،)1969 ،ص ( .28باللغة العربية)
14
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�سعى احلكم الع�سكري �إىل رفع امل�ستوى املعي�شي لـ”�شطحيم” 19،حتى ال
تندلع ا�ضطرابات اجتماعية .ومن اليوم الأول كان هنالك �سعي جلعل احلياة
طبيعية ،والرجوع لنمط احلياة ملا قبل احلرب ،ومتظهر التعبري عن هذه
20
ال�سيا�سة يف ثالثة جماالت :عدم الوجود ،عدم التدخل ،اجل�سور املفتوحة.
تبلورت اخلطوط الأ�سا�سية للحكم الع�سكري على �شكل وثيقة ر�سمية
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1967والتي ت�ضمنت االحتفاظ باملناطق املحتلة
كورقة م�ساومة حلل �سيا�سي جذري لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،مع
ت�شجيع الهجرة ،والعمل على الدمج الكامل لل�سكان ،و�أخرياً؛ ف�صل ال�ضفة
21
الغربية عن الأردن ،وقد طر�أ تغيري على هذه اخلطوط بعد فرتة.
تعطينا هذه اخلطوط ت�صورا ً عن التخبط والتناق�ض يف �إدارة احلكم
الع�سكري� ،إذ كيف ميكن تبني �سيا�سة التهجري وا�ستخدام املناطق كورقة
م�ساومة بالتزامن مع العمل على الدمج الكامل لل�سكان؟ عالوة على الرتاجع
عن ف�صل ال�ضفة عن الأردن عرب تبني �سيا�سة اجل�سور املفتوحة .قد يكون
�أحد التف�سريات لهذا التناق�ض هو عدم اليقني ال�سيا�سي ،ووجود افرتا�ض لدى

 19م�صطلح �إ�رسائيلي للداللة على املناطق امل�ستعمرة �سنة 1967؛ اجلوالن ،وال�ضفة الغربية،
وقطاع غزة ،و�سيناء ،وب�شكل �أ�سا�سي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
 20وحدة تن�سيق الن�شاطات يف الأرا�ضي ،ثالث �سنوات حكم ع�سكري :معطيات عن الن�شاطات
املدنية يف يهودا و�شمرون وقطاع غزة و�شمال �سيناء ،1970-1967 ،موقع وزارة الدفاع،
حزيران /يونيو � ،1970ص ( .11باللغة العربية)
� 21شلومو غازيت ،الع�صا واجلزرة :احلكم الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية (قرب�ص :م�ؤ�س�سة
بي�سان� ،)1984 ،ص .229
15
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عب عنه �شلومو جازيت  Shlomo Gazitبقوله:
قيادات احلكم الع�سكري ّ
22
“لن نبقى يف ال�ضفة الغربية �أكرث من ثالثة �أ�شهر”.
�أقر املجل�س الوزاري امل�صغر �سيا�سة احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي “غري
املرئي” يف اجتماعه يف  .1967/11/15و�أو�ضح دايان تفا�صيل �سيا�سته بالقول:
“علينا الت�أكد ب�أن نقط االحتكاك بني ال�شعبني قليلة ،ومن �أجل حتقيق ذلك،
علينا �أن نحدد هدفا ً لنا وهو عدم تدخل احلكم الع�سكري يف حياة العربي املحلي
طاملا مل يخرق القانون ،ومن دون احلاجة �إىل احلديث مع �أي مندوب �إ�رسائيل
ميثل �سلطة االحتالل” 23.وبح�سب دايان يتمثل عدم الظهور يف تقلي�ص
الإ�شارات الدالة على الوجود الإ�رسائيلي ،كاليافطات ،ودوريات اجلي�ش،
ورفع الأعالم الإ�رسائيلية� .أ ّما املظهر الثاين ل�سيا�سة احلكم الع�سكري فيتمثل
بعدم التدخل يف �إدارة ال�سكان املحليني ل�ش�ؤونهم احلياتية ،فيما عدا املجاالت
التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على “�إ�رسائيل” كال�صحة وامل�شاكل االقت�صادية.
وفيما يتعلق ب�سيا�سة اجل�سور املفتوحة فهي تعبري عن تطبيع للحياة حتت
24
�إدارة احلكم الع�سكري ،و�إزالة احلواجز النف�سية بني اليهود والعرب.
ت�أثر احلكم الع�سكري يف مناطق الـ  67بخربات وجتارب احلكم
اال�ستعماري الربيطاين ،من حيث ال�سعي �إىل حتقيق ما ُي�س َّمى جتاوزا ً

�	22أر�شيف “دولة �إ�رسائيل” ،مقابالت مع �أ�شخا�ص ،א� ،1985/4/26 ،13/5002-ص .22
(باللغة العربية)
� 23شلومو غازيت ،الطعم يف امل�صيدة :ال�سيا�سة الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
 ،1997-1967ترجمة عليان الهندي (رام اهلل :م�ؤ�س�سة باب الواد للإعالم وال�صحافة،)2001 ،
�ص .62
 24املرجع نف�سه� ،ص .62
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“الرخاء املادي” 25،فقد د�أب الربيطانيون يف بع�ض املناطق امل�ستع َمرة على
حتقيق و�ضع مادي ن�سبي “معقول” للم�ستع َمرين (وهو يبقى يف كل الأحوال
�أقل بكثري من م�ستوى حياة قوى اال�ستعمار) ،من �أجل مواجهة م�شاعر
الثورة ،كنموذج لذلك ميكننا اال�ست�شهاد ب�سلوك اال�ستعمار الربيطاين يف
م�رص 26.وقد طبقت “�إ�رسائيل” هذه ال�سيا�سة يف تعاملها مع الفل�سطينيني يف
مناطق الـ � 1948إبان احلكم الع�سكري ،انطالقا ً من �أن �شعورهم باال�ضطهاد
و�ضغط الأحوال االقت�صادية �سيدفعهم للثورة و�سي�شكلون خطرا ً �أمنيا ً على
عب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ليفي �أ�شكول Levi Eshkol
“�إ�رسائيل” .وقد ّ
عن هذه ال�سيا�سة يف خطاب له �سنة  ،1965بقوله�“ :سيا�سات احلكومة موجهة
نحو دمج املواطنني العرب والدروز يف حياة املجتمع واالقت�صاد يف �إ�رسائيل،
من خالل املحافظة على تقاليدهم (موروثهم) الدينية وثقافتهم واحرتامها،

 25يجب الأخذ بعني االعتبار ب�أنّ “الرخاء االقت�صادي” حتت منظومة اال�ستعمار اال�ستيطاين
الإ�رسائيلي هو �أمر ن�سبي ،باملقارنة مع الو�ضع االقت�صادي ال�سابق حتت احلكم الأردين
يف ال�ضفة الغربية واحلكم امل�رصي يف قطاع غزة .فبالرغم من التح�سن الن�سبي يف الأحوال
االقت�صادية حتت احلكم الإ�رسائيلي �إال �أنّ حالة التمييز كانت مم�أ�س�سة �سواء من حيث الفارق يف
�أجور العمال الفل�سطينيني مقارنة بالعمال الإ�رسائيليني� ،أم البنية التحتية يف املناطق امل�ستعمرة
�سنة  1967مقارنة باملناطق امل�ستعمرة �سنة  ،1948التي تواجد فيها �أغلبية يهودية بعد تهجري
�أغلب الفل�سطينيني .عالوة على تر�سيخ حال التبعية االقت�صادية وتراجع و�سائل الإنتاج
الفل�سطينية ،وانعدام القدرة على املناف�سة طوال �سنوات احلكم الإ�رسائيلي .ولذلك ،ظ ّل الفرق
هائالً بني دخل الفرد الإ�رسائيلي والفرد الفل�سطيني (� 10-5أ�ضعاف ل�صالح الفرد الإ�رسائيلي).
وللأ�سف ،فقد ّ
مت م�أ�س�سة هذا الو�ضع فيما بعد بوا�سطة ملحقات اتفاق �أو�سلو عرب ما ُعرف
بربوتوكول باري�س االقت�صادي  ،Paris Protocolناهيك عن نهب املوارد الفل�سطينية من مياه
وثروات طبيعية.
 26روجر �أوين ،اللورد كرومر :االمربيايل واحلاكم اال�ستعماري ،ترجمة ر�ؤوف عبا�س (القاهرة:
املجل�س الأعلى للثقافة� ،)2005 ،ص .338
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الدمج �سيمكن حتقيقه بعد التغريات والتح�سينات يف طريقة احلياة وم�ستواها
27
وبدرجة الثقافة”.
وبالتزامن مع ذلك ّ
مت التمهيد ل�سيا�سة الدمج يف �أثناء حكم قطاع غزة �سنة
 ،1956فمنذ بدايته كانت الأولوية للتفكري يف ت�سيري عجلة احلياة االقت�صادية
حتى ال يثور النا�س� ،إىل درجة تفكري دايان يف جتديد خط �سكة حديد ي�صل
قطاع غزة بتل �أبيب ،حيث ّ
مت تفكيك بع�ض �أجزاءه عند حدود القطاع ،وذلك
ال�ستئناف ت�صدير احلم�ضيات من قطاع غزة ،والتي كانت تقدر بـ � 300ألف
28
�صندوق حم�ضيات وقتئذ� ،إىل �أوروبا عرب ميناء حيفا.
عمل احلكم الإ�رسائيلي على حتقيق ما ي�س ِّميه “رخا ًء اقت�صاديا ً” يف
فل�سطني املحتلة  ،1967بهدف جمابهة املقاومة و“التمرد” امل�سلح 29.وقد
�أ�شار جازيت لذلك بقوله“ :احلرب الأكرث جناعة �ضد الأعمال التخريبية
ميكن �إجنازها عندما يرى العربي الفرد نف�سه يخ�رس �أكرث مما ي�ستفيد� ،إذا مل
يت�رصف ب�شكل مالئم و�إذا مل ي�سد الهدوء يف املنطقة” 30.و ّ
خل�ص دايان فل�سفة
ال�سعي لتح�سني الو�ضع املعي�شي يف نقا�شه مع �أحد ال�ضباط الإ�رسائيليني،
“�سيكون من م�صلحتنا �إذا تعاملنا مع �أحد الأغنياء بدالً من اجلار الفقري

 27يائري بومييل ،يف ظل �أزرق �أبي�ض� :سيا�سات امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية وفعالياته يف قطاع
املواطنني العرب� ،سنوات الت�شكل( 1968-1958 :حيفا :بردي�س للن�رش� ،)2007 ،ص .114
(باللغة العربية)
Moshe Dayan, Diary of The Sinai Campaign (New York: Harper Row, 1966), p. 170. 28

� 29شلومو غازيت ،الأرا�ضي امل�ستحوذ عليها :ال�سيا�سات والأفعال ،جملة معرخوت ،عدد ،204
كانون الثاين /يناير � ،1970ص ( .30باللغة العربية)
� 30شلومو غازيت ،الع�صا واجلزرة� ،ص .232
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املتخلف� .أال ترى؟ ...هذه فل�سفة” 31،فاجلار “املتخلف” الفقري من وجهة نظر
دايان �سي�سعى للثورة واملقاومة لأن لي�س لديه ما يخ�رسه.
ي�شري دايان يف مالحظاته حول فييتنام ب�أ ّنه كان على الأمريكيني
توفري م�ستوى معي�شة جيد ،حتى ي�ستطيعوا “ك�سب القلوب والعقول
 32،”Winning hearts and mindsيف �إ�شارة �إىل �رضورة انتهاج مثل هذه
ال�سيا�سة ،التي يعود ا�ستخدامها كمفهوم �إىل اجلرنال اال�ستعماري الفرن�سي
هوبري ليوطي  ،Hubert Lyauteyكجزء من ا�سرتاتيجيته ملواجهة الثورة يف
فييتنام �سنة  ،1895والتي ا�ستنبطها من ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية
يف الهند ،وقام بتطبيقها �أي�ضا ً يف املغرب ،وتقوم على االفرتا�ض ب�أنّ الواقعني
حتت اال�ستعمار �سيعملون من �أجل م�صاحلهم ،والتي �سيتم تعريفها من قبل
33
امل�ستع ِمرين.

عدم الظهور (الوجود) ...يَرى وال ُيرى:
ين�سب مو�شيه �إلعاد � 34 Moshe Eladإىل دايان جت�سيده مبد�أ عدم الظهور
“ َيرى وال ُيرى” 35،مبعنى �ضبط احلكم الع�سكري ملجريات الأمور دون
احلاجة للظهور �أو الوجود .لكن وبالعودة �إىل يائري بومييل  Yair Bäumlجند
�إ�شارة �إىل تبني �أ�شكول �سيا�سة “ َيرى وال ُيرى” ،عند �إبطاله للحكم الع�سكري
� 31شبتاي تيفيث ،الربكة امللعونة� ،ص .173
 32مو�شيه دايان ،يوميات فيتنام� ،ص .145
Douglas Porch, “Bugeaud, Gallieni, Lyautey: The Development of French Colonial 33
Warfare,” in Peter Paret, Gordon A. Craig and Felix Gilbert (editors), Makers
of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age (USA: Princeton
University Press, 1986), p. 393.

 34احلاكم الع�سكري ملنطقة جنني �سنة .1982
 35مو�شيه �إلعاد� ،إذا �أردمت ،هذه ال�ضفة الغربية (حيفا :بردي�س� ،)2015 ،ص ( .52باللغة العربية)
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يف مناطق � 1948سنة  36،1966وقتئذ مل يكن دايان وزيرا ً يف احلكومة .مما
يعطينا م�ؤ�رشا ً ب�أنّ هذه ال�سيا�سة لي�ست من “ابتكارات” دايان ،و�إمنا هي
ناجتة عن ا�ستخال�صات “امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية” وتقييمها لتجربة احلكم
الع�سكري يف مناطق .1948
�أعطى دايان توجيهات لهريتزوغ بتبني �سيا�سة عدم الظهور ،بقوله�“ :أريد
37
�أن يولد العربي ويعي�ش وميوت دون �أن يحتك بالبريوقراطية الإ�رسائيلية”.
فكان الطموح الأ�سا�سي للحكم الإ�رسائيلي هو “�أن يولد العربي يف امل�ست�شفى
ويتلقى �شهادة ميالده ،ويكرب ويتلقى تعليمه ويتزوج ويربي �أوالده
و�أحفاده حتى وفاته بدون �أن يحتاج لالحتكاك ب�إ�رسائيليني” 38.متظهر هذا
التوجه بو�ضع معظم الأمور الإدارية التي ي�رشف عليها احلكم الع�سكري بيد
موظفني عرب ،مع تقلي�ص عدد امل�رشفني الإ�رسائيليني.
ي�ؤكد تقرير �صادر عن احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي هذا التوجه ،باالدعاء
�أنّ كل تواجد لل�سلطة الإ�رسائيلية كان مبنيا ً على عدم االحتكاك ،موقع
بنايات احلكم ،والعلم الإ�رسائيلي ،والدوريات ،والالفتات ،وذلك بهدف عدم
الظهور .كم�ؤ�رش على ذلك يتم اال�ست�شهاد ب�إعطاء دايان �أمرا ً للجنود ب�إنزال
39
العلم الإ�رسائيلي عن قبة ال�صخرة عقب احتالل القد�س يف .1967/6/8
ميكننا القول ب�أن دايان ج ّرب �سابقا ً تطبيق �سيا�سة عدم الظهور مع
احتالل قطاع غزة �سنة  ،1956عرب �إعطائه تعليمات باحلر�ص على عدم
 36يائري بومييل ،يف ظل �أزرق �أبي�ض� ،ص .238
 37مو�شيه �إلعاد� ،إذا �أردمت ،هذه ال�ضفة الغربية� ،ص .57
 38وحدة تن�سيق الن�شاطات يف الأرا�ضي ،ثالث �سنوات حكم ع�سكري :معطيات عن الن�شاطات
املدنية يف يهودا و�شمرون وقطاع غزة و�شمال �سيناء ،1970-1967 ،وزارة الدفاع ،حزيران/
يونيو � ،1970ص .5
Neve Gordon, Israel’s Occupation (University of California Press, 2008), p. 1. 39
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الوجود يف مراكز التجمعات ال�سكنية 40.وعندما �أعلن �سكان القطاع الإ�رضاب
ال�شامل يف املدار�س واملتاجر احتجاجا ً على االحتالل ،ا�ستدعى دايان رئي�س
بلدية غزة وقال له:
جي�شنا �سيبقى خارج البلد� ،إذا �أغلقتم املتاجر من �سيعاين هم
مواطنوكم ،و�إذا �أغلقتم املدار�س فهذا ي�رض ب�أوالدكم ،نحن لن
نتدخل ،واجبنا كمحتلني هو توفري الغذاء لكم ،و�سوف نفعل ذلك،
و�إذا �أردت م�ساعدة اجلي�ش الإ�رسائيلي يف مكافحة اخلارجني عن
القانون �سنقدم لك امل�ساعدة� ،إذا �أردت م�ساعدة مالية للمدار�س،
امل�ست�شفيات وغريها نعطيكم ،لكن �إذا �أردمت �إغالق امل�ؤ�س�سات،
فنحن لن نفتحها (بالقوة) ولن نحول امل�ؤ�س�سات املدنية ملو�ضوع
41
�رصاع �ضد قوات �أجنبية حمتلة.

تبلورت �سيا�سة عدم الوجود ب�شكل وا�ضح عقب زيارة دايان لفيتنام
�سنة  ،1966ك�إحدى اال�ستخال�صات يف درا�سته لتجربة احلكم الع�سكري
عب عن ذلك بقوله“ :على الأمريكيون فيما يتعلق بال�ش�ؤون
الأمريكيّ ،
املدنية �أن يقل�صوا تواجدهم بقدر ما ي�ستطيعوا ،يجب �أن يعملوا ب�شكل غري
مبا�رش ،يجب خلق و�ضع �إذا حاول الفيتكونغ (الثوار الفيتناميون) الإ�رضار
بالرتتيبات املعمول بها� ،أن تكون احلرب يف هذه احلالة موجهة لأبناء �شعبهم
ولي�س الغرباء (الأمريكيون)” 42.بناء على ذلك� ،أعطى دايان تعليمات للحكام
الع�سكريني يف الأ�سابيع الأوىل لالحتالل باالن�سحاب من مراكز املدن وجتنب
43
رفع الأعالم.
 40مو�شيه دايان ،يوميات فيتنام� ،ص .130
 41املرجع نف�سه� ،ص .137
 42املرجع نف�سه.
� 43شلومو غازيت ،الع�صا واجلزرة� ،ص .236
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عدم التدخل:
ي َّدعي احلكم الع�سكري الإ�رسائيلي عدم تدخله يف ال�ش�ؤون احلياتية
لل�سكان؛ ّ
خل�ص هذه الفل�سفة دايان يف خطابه املوجه لل�ضباط الإ�رسائيليني
والذين مل يكونوا مقتنعني بهذا التوجه بقوله“ :دعوهم يحكمون �أنف�سهم
بنف�سهم ،فقط اهتموا بالأمن” 44،و�أ�ضاف “ال نريد ال�سيطرة عليهم ،وال نريد
التدخل يف حياتهم ،وال نريد �أن نكون مفو�ضني لهم �أو �أن نكون بريوقراطية
انتدابية .نريدهم �أن يعي�شوا حياتهم يف مدنهم اخلا�صة ،والإ�رشاف على
مدار�سهم اخلا�صة ،ويوجهوا مزارعيهم” 45.لكن الوقائع على الأر�ض
ت�شري �إىل عك�س ما دعى له دايان ،فامل�ؤ�رشات والدالئل ت�شري �إىل تدخل احلكم
الع�سكري يف حياة الفل�سطينيني �سواء بو�ضع اخلطط� ،أم التدخل ب�إدارة
الأمور ،و�أب�سط مثال على ذلك ،حماولة الت�أثري على نتائج انتخابات البلديات
وتعيني �أ�شخا�ص موالني.

اجل�سور املفتوحة:
ر�أى احلكم الع�سكري “اجل�سور املفتوحة” من الأ�س�س التي قامت عليها
�سيا�ساته يف �إدارة مناطق الـ  ،67وب�شكل خا�ص ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ولكن يوجد تناق�ض يف موقف امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية جتاه �سيا�سة اجل�سور
املفتوحة ،فمن ناحية حاولت “�إ�رسائيل” تطبيق �سيا�سة اجل�سور املفتوحة
يف اجلوالن �أ�سوة مبا ح�صل مع الأردن ،لكن �سورية رف�ضت 46.ومن ناحية
�أخرى كان وا�ضعي اخلطط يف “�إ�رسائيل” ينظرون ل�سلبيات هذه ال�سيا�سة
� 44شبتاي تيفيث ،الربكة امللعونة� ،ص .103
Moshe Elad, “The birth of the core issues: the West Bank and East Jerusalem 45
under Israeli administration 1967–76 (part 1),” Israel Affairs journal, Routledge,
Vol. 18, Issue 4, 2012, p. 578.

 46نظري جملي ،اجلوالن ...ملحمة �صمود (عكا :من�شورات عراب�سك� ،)1982 ،ص .58
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دون الإيجابيات؛ فبح�سب وجهة النظر الإ�رسائيلية تكمن الإيجابيات يف
ح ّل م�شكلة الفائ�ض الزراعي ،وكذلك ا�ستمرار احلياة الطبيعية يف �أرا�ضي
الـ  ،67واالت�صال اخلدماتي مع احلكم الع�سكري ،مما قد يقود �إىل تفاهمات
وتطبيع الوجود الإ�رسائيلي� .أما ال�سلبيات فتنح�رص يف االرتباط باحلكم
الأردين ،واحتمالية �إنتاج م�شكلة �أمنية ،عالوة على اخلطر الدائم بح�صول
�أزمة اقت�صادية يف حال �أغلقت املعابر .وقد انعك�س هذا التقييم على �أ�سا�سيات
التخطيط الزراعي على املدى الطويل التي �أو�صى بها وزير الزراعة
حاييم غيفعاتي  ،Haim Gvatiوالتي تتمحور حول تقليل االرتباط التجاري
مع ال�ضفة ال�رشقية للأردن ،و�إعداد خطة بديلة ملعاجلة م�شاكل الإنتاج
الزراعي ،يف حال �أغلقت اجل�سور ب�شكل مفاجئ ،وتطوير فروع زراعية
جديدة يف ال�ضفة الغربية تكمل االقت�صاد الإ�رسائيلي ،ومنا�سبة للت�صدير
47
لأوروبا� ،أو منا�سبة لل�صناعة الإ�رسائيلية.
�أ�شارت مذكرة كتبت �سنة � 1973إىل �أن الإجناز احلقيقي لهذه ال�سيا�سة
هو املحافظة على �أجواء التطبيع التي ت�سهم يف حتقيق هدوء ن�سبي .وقد ورد
يف املذكرة ب�أنه �إذا �أُبطلت اجل�سور املفتوحة �ستكون هنالك �رضورة لت�رسيع
خطوات الدمج االقت�صادي ،و�إعطاء �سكان املناطق حقوقهم ال�سيا�سية مما
يعني �ض ّما ً بحكم الأمر الواقع ،كما �أن �إغالق اجل�سور �سيدفع جزءا ً من �سكان
املناطق للثورة 48.وبح�سب �شلومو غازيت ف�إنّ �إغالق اجل�سور يعني �ضمنا ً
�إلغاء اخلط الأخ�رض 49.وهذا ما كان يخ�شى منه بع�ض ال�سا�سة الإ�رسائيليني.
 47يغال دروكر“ ،وزارة الزراعة يف يهودا و�شومرون يونيو  - 1967يونيو  ”،1969وزارة الزراعة،
الفنانني املتحدين� ،1969 ،ص ( .15باللغة العربية)
 48عامو�س �شيفري�س ،ي�رسائيل جليلي :حار�س امل�ؤ�س�سة ورا�سم اخلط (رمات جان :يد تبنكني،
� ،)2010ص ( .293-292باللغة العربية)
�	49أر�شيف “دولة �إ�رسائيل” ،مقابالت مع �أ�شخا�ص� ،ص .11
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يقر غازيت ب�أنّ �سيا�سة اجل�سور املفتوحة قد ا�ستخدمت لل�ضغط على
الأردن وت�شجيع الهجرة �إليه 50،ومن ث ّم هدف احلكم الع�سكري يف مناطق
الـ � 67إىل “التهجري الهادئ” لل�سكان ،وهو �شبيه مبا نادى �إليه وزير اخلارجية
مو�شيه �شاريت  Moshe Sharettيف بداية اخلم�سينيات ،للتعامل مع ال�سكان
عب دايان عن هذا التوجه ب�شكل وا�ضح يف معر�ض
العرب يف مناطق الـ ّ 51.48
دفاعه عن �سيا�سة اجل�سور املفتوحة� ،أمام جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست
 Knessetبقوله“ :احلركة عرب معبار دامية له �سلبيات لكنه كالوزة التي
تبي�ض ذهباً ،وت�سهل خروج النا�س مع �أمالكهم ....ال نريد من �أهل نابل�س �أن
يتظاهروا ل�صالح �إ�رسائيل ....يجب �أن ن�شرتي منهم البطيخ حتى ال يتعفن،
ونقدم لهم الدعم ،وندفع الرواتب ....علينا ت�سهيل من يريد العبور لل�رشق،
ً 52
�أن ننجح يف عبور � 150ألفا ً نكون قد حققنا �إجنازا”.
كما �أ�سلفنا كان من �أهداف �سيا�سة اجل�سور تطبيع الو�ضع القائم وك�رس
املقاطعة� ،إال �أنّ حالة الرف�ض ال�شعبي للم�رشوع ال�صهيوين يف املنطقة حالت
وعب عن هذا الهدف دايان بقوله:
دون حتقيق هذا الهدفّ .
هدفنا هو حتقيق اعرتاف من العامل العربي بقيام دولة �إ�رسائيل،
و�إجناز حدود مفتوحة بيننا وبني العامل العربي ،وهنا ويف ظل
الو�ضع غري االعتيادي احلايل ،حققنا فعليا ً عدم وجود � ّأي حدود
بني تل �أبيب واجلدار ،احلدود املفتوحة بني �إ�رسائيل و�شطحيم وبني
� 50شلومو جازيت ،الع�صا واجلزرة� ،ص .232
�	51أحمد �سعدي ،الرقابة ال�شاملة :ن�ش�أة ال�سيا�سات الإ�رسائيلية يف �إدارة ال�سكان ومراقبتهم
وال�سيطرة ال�سيا�سية جتاه الفل�سطينيني ،ترجمة احلارث حممد النبهان (بريوت :املركز
العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات� ،)2020 ،ص .52
�	52أر�شيف “دولة �إ�رسائيل” ،جل�سة جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست بخ�صو�ص توحيد القد�س
وال�سيا�سات يف  ،1967/9/26امللف :א ،8161 /8-رقم اجلل�سة � ،84ص .12-9
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�شطحيم والعامل العربي �أنتجت �سابقة تدفق الأ�شخا�ص والب�ضائع
من خالل اجل�سور املفتوحة ،ما هو املنطق يف �إعادة اجلدار احلديدي
بيننا وبني العامل العربي؟ �إذا �أغلقنا �شطحيم نحول �أنف�سنا �إىل وكالء
53
رئي�سيني للمقاطعة العربية.

�أ�سهم فتح املعابر ،بح�سب �سارة روي  ،Sara Royيف ت�رصيف الفائ�ض
الزراعي ومنعت من ت�شكيله عبئا ً على االقت�صاد الإ�رسائيلي ،وقد �أحدثت
�سيا�سة اجل�سور املفتوحة ما هو �أكرث من متكني ال�سيطرة على �أ�سواق
الت�صدير الفل�سطينية �إىل ترويج املنتجات الإ�رسائيلية ،عدا عن حتول املناطق
54
املحتلة �إىل ثاين �أكرب �سوق لل�صادرات الإ�رسائيلية بعد الواليات املتحدة.
وبح�سب مو�شيه �إلعاد بعد فتح اجل�سور بد�أت ب�ضاعة �رشكة تنوفا Tnuva
55
من اخل�ضار واملزروعات بالدخول �إىل الدول العربية.

البلديات:
كان للبلديات دور �أ�سا�سي يف �إدارة احلياة اليومية لل�سكان يف فل�سطني
املحتلة  ،1967عالوة على التمثيل ال�سيا�سي لل�سكان ،وميكننا القول ب�أنّ
البلديات مرت مبحطتني تاريخيتني بارزتني وهما انتخابات �سنة 1972
وانتخابات �سنة  .1976جاءت انتخابات البلديات �سنة  1972على خلفية خطة
اململكة املتحدة التي طرحها امللك احل�سني؛ لإقامة فيدرالية مع ال�ضفة الغربية،
وذلك عقب �صدام النظام الأردين مع الفدائيني 56.فيما ر�أى املجل�س الوطني
�	53أر�شيف الكني�ست الإ�رسائيلي ،وقائع اجلل�سة  22للكني�ست ال�سابع� ،1970/1/5 ،ص .397
(باللغة العربية)
� 54سارة روي ،قطاع غزة :ال�سيا�سات االقت�صادية للإفقار التنموي ،ترجمة حممد طربيه
(بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� ،)2018 ،ص .188
 55مو�شيه �إلعاد� ،إذا �أردمت ،هذه ال�ضفة الغربية� ،ص .182
Mordechi Nisan, Israel and the Territories: A Study in Control 1967–1977 (Ramat 56
Gan: Turtledove Publishing, 1978), p. 122.
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الفل�سطيني (يف ذلك الوقت) االنتخابات م�ؤامرة �أردنية �إ�رسائيلية ،ولذلك
57
رف�ضتها منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف).
�سعت “�إ�رسائيل” �إىل حتقيق جمموعة من املكا�سب من خالل �إجراء
االنتخابات .فقد كان من املهم �إجراء انتخابات يف ال�ضفة الغربية لثالثة �أ�سباب:
�	.1أنها تعبري عن حالة التطبيع والعودة الناجحة �إىل احلياة الروتينية يف
ال�ضفة الغربية.
 .2تع ّد مبثابة حت ٍّد للأردن ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
 .3ميكن لهذه االنتخابات �أن متنح ال�رشعية للقيادات املنتخبة ،وبالتايل
58
ال�سماح لهم بالتعاون مع احلكم الع�سكري ب�شكل �أوثق.
�شارك نحو  %85من الذين لديهم احلق يف الت�صويت يف انتخابات
�سنة  ،1972وفازت النخبة التقليدية ب�أغلبية الأ�صوات ،وهذا ما ع ّدته
“�إ�رسائيل” مبثابة ن�رص لها 59.بعد االنتخابات ويف م�ؤ�رش �إ�ضايف على التدخل،
60
قام احلكم الع�سكري بتعيني  14رئي�س بلدية.
مل ي�ستجب �أ�صحاب حقّ االقرتاع يف ال�ضفة الغربية لنداء منظمة التحرير
والأردن بالعزوف عن االنتخابات ،دفعهم �إىل ذلك احلر�ص على حتقيق
امل�صلحة وتقادير الربح واخل�سارة� .أجرت “�إ�رسائيل” االنتخابات بهدف
�إنتاج قيادة بديلة ،لكن؛ وبدل �أن تنتج قيادة تابعة للحكم الع�سكريُ ،ولِدت
 57مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� :أ�رسار ،حتركات ومواقف (د.م :د .ن،
� ،)1986ص 5
� 58شلومو غازيت ،الطعم يف امل�صيدة� ،ص .203
 59املرجع نف�سه.
 60وحدة تن�سيق الن�شاطات يف الأرا�ضي ،الأرا�ضي امل�ستحوذ عليها  :1972/1971معطيات عن
الن�شاطات املدنية يف يهودا و�شمرون وقطاع غزة و�شمال �سيناء ،من�شورات النور ،وزارة
الدفاع� ،أيلول� /سبتمرب � ،1973ص ( .122باللغة العربية)
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“اجلبهة الوطنية الفل�سطينية” والتي تر�أ�سها رئي�س بلدية رام اهلل وقتئذ
كرمي خلف ،وعبد اجلواد حمايل رئي�س بلدية البرية ،وت�شكلت من احلزب
ال�شيوعي ،وحزب البعث ،والقوميني العرب ،وف�صائل من منظمة التحرير،
61
وذلك بهدف متثيل الفل�سطينيني بدل النظام الأردين.
بح�سب نيفيه جوردون  Neve Gordonكانت “�إ�رسائيل” ت�أمل يف
ا�ستخدام انتخابات �سنة  1976كو�سيلة لتقوي�ض منظمة التحرير
الفل�سطينية ،التي كانت قد اكت�سبت مكانة كبرية يف الأرا�ضي املحتلة خالل
فرتة ال�سبعينيات .وعلى الرغم من �أن املخابرات الإ�رسائيلية كانت تدرك �أن
االنتخابات اجلديدة قد ت�ؤدي �إىل نتائج غري مرغوب فيها ،قرر وزير الدفاع
�شمعون بريي�س � Shimon Peresإجراء االنتخابات كما هو خمطط لها،
فالتقى بالأعيان ور�ؤ�ساء البلديات من �أجل دفع “خطة الإدارة الذاتية” التي
من �ش�أنها تو�سيع �سلطة املجال�س املحلية ،و�إعطا�ؤها مزيدا ً من امل�س�ؤولية
لإدارة احلياة اليومية يف ال�ضفة الغربية� .أعرب بريي�س عن �أمله يف �أن تتمكن
النخبة التقليدية من املحافظة على مكانتها ،والتي ميكن ا�ستخدامها كقوة
م�ضادة ملنظمة التحرير 62.وبالفعل حدد موعد النتخابات البلديات يف ني�سان/
�أبريل .1976
�أرادت “�إ�رسائيل” من املوافقة على �إجراء انتخابات يف 1976؛ التمهيد
لظهور قيادة حكم ذاتي والإيحاء للعامل بليربالية االحتالل ،وقتئذ ق ّدر
بري�س وم�ست�شاروه ب�أن �أن�صار املنظمة �سيفوزون فقط بثلث البلديات ،و�أن
البلديات الكبرية يف نابل�س واخلليل �ستبقى بيد “املحافظني” 63.ويف م�ؤ�رش
على التدخل يف االنتخابات؛ �ضغط احلكم الع�سكري على “املحافظني” من
 61مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .8
Neve Gordon, Israel’s Occupation, pp. 101–106. 62

 63مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .36
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�أمثال ال�شيخ حممد علي اجلعربي باخلليل ،والذي ا�ستنكف عن الرت�شح،
ومعزوز امل�رصي بنابل�س لإعادة الرت�شح لالنتخابات ،ويف الوقت ذاته قامت
ب�إبعاد حمزة النت�شة من اخلليل وعبد العزيز احلاج من البرية لتعزيز فر�ص
فوز “التقليديني” 64،لكن هذه اخلطوة انقلبت �ضدهم و�أ�سهمت بفوز الكتلة
الوطنية.
توقع قادة احلكم الع�سكري فوز اخلط الوطني يف االنتخابات لكن ذلك مل
مينع من �إجرائها ،ففل�سفة احلكم الع�سكري وقتئذ كانت قائمة على عدم دفع
النا�س �إىل العمل ال�رسي ،و�إبقائهم حتت العني بحيث ميكن �ضبطهم وال�سيطرة
عب عن ذلك م�ست�شار ال�ش�ؤون العربية يف وزارة الدفاع بقوله:
عليهمّ ،
ال�س�ؤال الكبري الذي علينا �أن ن�س�أله لأنف�سنا لي�س رغبتنا
اال�ستماع �إىل �صوت (متطرف ووطني جديد) بل �أين نف�ضل �سماعه،
فهل نف�ضل اال�ستماع �إليه يف جمال�س بلدية منتخبة يف ظل �سيطرتنا،
�أو �أننا نف�ضل ر�ؤية زعماء وطنيني يف ال�شوارع ،يوزعون املن�شورات
ويدعمون �أعمال الإرهاب؟ وال يعني �أن انتخاب ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�أنهم لن ي�شاركوا يف مثل هذه الأعمال .يف هذه احلالة ن�ستطيع دائما ً
65
ا�ستخدام و�سائل قانونية �ضدهم.

�شارك �أن�صار املنظمة بقوة يف االنتخابات ،وكانت �شعارات املر�شحني
الوطنيني �سيا�سية ولي�س خدماتية ،متثلت بالدعوة لإقامة دولة فل�سطينية،
ورف�ض احلكم الذاتي وم�رشوع اململكة املتحدة وت�أييد منظمة التحرير،
فكانت النتيجة �أن  %75من املنتَ َخبني كانوا من الوجوه اجلديدة ،بالتحديد
66
 153من بني .205
 64املرجع نف�سه� ،ص .37
� 65شلومو غازيت ،الطعم يف امل�صيدة� ،ص .203
 66مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .41
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ت�أ�س�س على �إثر انتخابات البلديات وبالتحديد �سنة  1978ما عرف بـ”جلنة
التوجيه الوطني” ،واملكونة من ر�ؤو�ساء البلديات الكبرية ،مبا فيها بلدية غزة
برئا�سة ر�شاد ال�شوا ،ومتثل املنظمات االجتماعية ،و�أ�صحاب املهن والعمال،
يف الوقت الذي كانت �سيا�سة الليكود  Likudالذي و�صل للحكم �سنة 1977
قائمة على الت�ضييق� ،سواء بتعري�ض ر�ؤو�ساء البلديات لالعتقال؛ كما حدث
مع رئي�س بلدية نابل�س ب�سام ال�شكعة �سنة � ،1979أم الإبعاد؛ كما حدث مع
رئي�س بلدية اخلليل فهد القوا�سمي ،ورئي�س بلدية حلحول حممد ملحم �سنة
 ،1980وذلك بذريعة ت�أييد “الإرهاب” .مل يتوقف الأمر عند ذلك بل تعداه
�إىل و�ضع عبوات نا�سفة 67يف �سيارات ال�شكعة وكرمي خلف ،رئي�س بلدية
رام اهلل ،و�إبراهيم الطويل ،رئي�س بلدية البرية ،واختتمت “�إ�رسائيل” �أفعالها
68
�سنة  1982بحل “جلنة التوجيه الوطني” واعتبارها خارجة عن القانون.

روابط القرى:
�أدرجت “�إ�رسائيل” �إقامة حكم ذاتي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �ضمن
خطتها لل�سالم بال�رشق الأو�سط ،وذلك بعد زيارة الرئي�س امل�رصي �أنور
� 67شكلت حركة �رسية من قبل �أع�ضاء بارزين يف جو�ش �إميونيم � Gush Emunimسنة .1979
وكان زعيمها رئي�س املجل�س البلدي مل�ستوطنة كريات �أربع .مل يكن الدافع وراء هجماتها هو
االنتقام فح�سب ،بل كان الدافع �أي�ضا ً هو الت�سبب يف هروب العرب .حاولت احلركة اغتيال
ر�ؤ�ساء البلديات الفل�سطينيني ،و�أطلقوا النار على ح�شد من الطالب يف جامعة اخلليل ،ويف
�سنة ّ 1984
مت القب�ض على �أحدهم يف �أثناء و�ضعه قنابل ،يف خم�س حافالت عربية يف �رشقي
القد�س .خالل ا�ستجوابهم ،ك�شفوا �أنّ هدفهم النهائي كان تفجري م�سجد قبة ال�صخرة كتح�ضري
لبناء املعبد الثالث ،انظر:
Gershon Shafir, A Half Century of Occupation: Israel, Palestine, and the World’s
Most Intractable Conflict (University of California Press, 2017), p. 110.

 68مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .83-79
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ال�سادات للقد�س يف �أواخر �سنة  69.1977توزع الوزراء يف حكومة الليكود
برئا�سة مناحيم بيجن  Menachem Beginعلى حمورين ،حمور �شارون -
بيجن املت�شدد مقابل حمور دايان  -وايزمان “الليربايل” ،تبنى وزير
الدفاع عيزر وايزمان  Ezer Weizmanنف�س خط دايان ،ب�إقامة حكم ذاتي
فل�سطيني من خالل ر�ؤو�ساء البلديات املنتخبني ،فالتقى بر�ؤو�ساء البلديات
ونفذ مطالبهم ،ودعا لتجديد الدعم املايل لهم ،بل و�سمح لهم بال�سفر وح�ضور
عب وايزمان عن موقفه بقوله:
امل�ؤمترات ،و�سمح ب�إدخال �أموال املنظمةّ 70.
�إننا ال نعمل مبا فيه الكفاية لتطوير املناطق واالقت�صاد
املحلي ...لأن ذلك يتطلب �أمواالً ،وال نريد تخ�صي�ص �أموال من
امليزانية الإ�رسائيلية ،وعليه ،ف�إين �س�أطلب من ر�ؤو�ساء البلديات
�إح�ضار الأموال املطلوبة لتمويل تطوير مدنهم وال يعنيني من
�أين �سيح�رضونها .وقد �شجعت كرمي خلف (رئي�س بلدية رام اهلل)
بال�سفر �إىل �أبو ظبي و�إح�ضار الأموال من هناك لتمويل �شبكة
71
جماري بلدية.

رف�ض ر�ؤو�ساء البلديات م�رشوع احلكم الذاتي املقرتح يف املفاو�ضات
امل�رصية الإ�رسائيلية �سنة  ،1978وذلك على هام�ش اجتماعهم مع مبعوثني
�أمريكيني يف جل�سات ا�ستمزاج �آرائهم ،وقد �أ�شار معظم ر�ؤو�ساء البلديات �إىل

Shlomo Gazit, “Early Attempts at Establishing West Bank Autonomy (The 1968 69
Case Study),” Harvard Journal of Law & Public Policy, Harvard Society for Law
& Public Policy, 1980, pp. 150–151.

 70مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .113
� 71شلومو غازيت ،الطعم يف امل�صيدة� ،ص .101
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�رضورة التحدث مع منظمة التحرير حول � ّأي مقرتح �سيا�سي 72.هذا الرف�ض
دفع وايزمان للتخلي عن منهجية دايان ،والتحول نحو فكرة “روابط القرى”.
كان من الأ�س�س التي و�ضعها دايان عدم امليل للتعامل مع “املتعاونني”،
واال�ستناد على احلكم من خالل الأ�شخا�ص املنتخبني حتى لو كانت خلفيتهم
وطنية .وبح�سب غازيت ف�إنّ دايان مل ي�ستخدم “املتعاونني” لأن هذا احلل
غري واقعي ولن يخدم لفرتة طويلة ،فهو ال يهتم بالآراء ال�سيا�سية لر�ؤو�ساء
73
البلديات ،ما داموا ال ي�شاركون بن�شاطات “تخريبية”.
تقدم مناحم ميل�سون  74،Menahem Milsonاملقرب من حزب العمل
 Labor Partyمب�رشوع روابط القرى �أثناء خدمته باجلي�ش ،عمل ميل�سون
ك�أ�ستاذ جامعي ،بعدما و�صل �إىل رتبة عقيد باجلي�ش �سنة  ،1976كما
عمل م�ست�شارا ً لل�ش�ؤون العربية يف احلكم الع�سكري� 75.أ�سفرت االت�صاالت
واالجتماعات بني م�صطفى دودين ،الوزير ال�سابق يف احلكومة الأردنية،
ويغال كرمون  ،Yigal Karmonاحلاكم الع�سكري للخليل ،ووزير الدفاع،

 72جيفري �أرون�سون� ،سيا�سة الأمر الواقع يف ال�ضفة الغربية� :إ�رسائيل والفل�سطينيون من
حرب � 1967إىل االنتفا�ضة ،ترجمة ح�سني زينه (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
� ،)1990ص .198
�	73أر�شيف “دولة �إ�رسائيل” ،مقابالت مع �أ�شخا�ص� ،ص .5-4
 74عمل ك�أول م�س�ؤول للإدارة املدنية بعد ت�أ�سي�سها يف  1981/11/1مبوجب الأمر الع�سكري
رقم  ،947انظر :عطا اهلل كتاب ورجا �شحاده ،الإدارة املدنية يف ال�ضفة الغربية املحتلة :درا�سة
حتليلية للأمر الع�سكري  ،947ترجمة منى ر�شماوي (رام اهلل :من�شورات عمر نا�شونال)،
�ص .2
 75دايفيد هري�ست ،البندقية وغ�صن الزيتون :جذور العنف يف ال�رشق الأو�سط ،ترجمة
عبد الرحمن �إيا�س (بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�رش� ،)2003 ،ص .569
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بالإعالن عن ت�شكيل “رابطة قرى اخلليل” ،يف  76.1978/7/20اتخذت روابط
القرى من الزراعة مدخل لعملها ،متثّل ذلك بالأهداف التي و�ضعتها يف نظامها
الأ�سا�سي ،ومن �أبرزها :تطوير �أ�ساليب الزراعة ،وحتديثها ،وت�شجيع
التعاونيات بهدف حت�سني �أحوال املزارعني.77
تلقت روابط القرى الدعم املايل من احلكم الع�سكري ،كم�ؤ�رش على
ذلك؛ �رصف مبلغ ثالثة �آالف دوالر فقط على  75قرية يف حمافظة اخلليل
�سنة  ،1978ليتم بعد ت�أ�سي�س روابط القرى رفع املبلغ �إىل مليوين دوالر من
�أجل دعم موقف دودين 78.كما ح�صلت روابط القرى على عقود ت�سويقية
79
للمنتجات الزراعية الفل�سطينية يف الأ�سواق الإ�رسائيلية.
ح�صلت روابط القرى خالل الفرتة ما بني  1981-1979على دعم مايل
يقدر بنحو  17مليون دوالر ،على �شكل م�شاريع من �ضمنها �شقّ طرق
زراعية يف ال�ضفة الغربية ،ومعدات زراعية ،وعقود ت�سويقية للمنتجات
الزراعية يف الأ�سواق الإ�رسائيلية 80.كما باعوا الأ�سمدة ،التي ح�صلوا عليها
من احلكم الع�سكري ،ب�سعر �أقل من �أ�سعار ال�سوق .يف بع�ض الأحيان ،متكن

 76خمتار البعباع“ ،حول �أزمة البلديات يف الأر�ض املحتله و�أثرها على عملية ال�صمود ”،جملة
�صامد االقت�صادي ،عدد � ،1984 ،49ص .124
 77رجا �شحاده ،قانون املحتل� :إ�رسائيل وال�ضفة الغربية (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية� ،)1990 ،ص .112
 78دايفيد هري�ست ،البندقية وغ�صن الزيتون� ،ص .571
 79ماهر الكرد“ ،تفكيك بلديات املدن بناء روابط القرى ”،جملة �صامد االقت�صادي ،عدد ،1982 ،39
�ص .64
 80عمر ب�شري�“ ،إ�رسائيل وروابط القرى :من ن�ش�أتها �إىل حلها ”،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة القد�س،
� ،2014ص .66
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زعماء روابط القرى من �إلغاء �أوامر هدم املنازل ،وقدموا ت�صاريح بناء
لل�سكان املحليني ،يف الوقت ذاته� ،أوقف احلكم الع�سكري تدريجيا ً م�شاريع
تنمية القرى التي رف�ضت طلب امل�ساعدة من روابط القرى 81.و ّ
مت اعتقال
و�إبعاد العديد من ر�ؤو�ساء البلديات املعار�ضني للحكم الع�سكري ،عالوة على
82
الإقامة اجلربية واملالحقة امل�ستمرة وامل�ضايقات من قبيل املنع من ال�سفر.
�سعت “�إ�رسائيل” �إىل ربط �أكرب �رشيحة ممكنة من ال�سكان بالنظام
الزبائني لروابط القرى ،وامتالك قاعدة اجتماعية كبرية من �ش�أنه �أن مينح
روابط القرى ال�رشعية الالزمة للتفاو�ض نيابة عن الفل�سطينيني ،و�إقامة حكم
ذاتي حمدود م�رشوط بال�رشوط الإ�رسائيلية .وكجزء من �سيا�سة “ف ّرق
ت�سد”ّ ،
مت ا�ستغالل الروابط يف التحري�ض على العنف الفل�سطيني الداخلي
بني املوالني ملنظمة التحرير الفل�سطينية وروابط القرى ،وعلى نطاق �أو�سع
لت�أجيج التوترات بني �سكان احل�رض والريف ،فقد �سمح احلكم الع�سكري
لروابط القرى ب�إن�شاء ميلي�شيات حملية م�سلحة واحل�صول على �سيارات
و�أ�سلحة .على الرغم من اال�ستثمار الإ�رسائيلي املكثف يف روابط القرى،
�إال �أنّ الفل�سطينيني رف�ضوا ب�شدة التعاون معها وقاوموا حماولة فر�ضها
ك�سلطة 83.وتطور الأمر �إىل قتل �أتباع املنظمة لرئي�س رابطة القرى يف رام اهلل
يو�سف اخلطيب يف  84.1980/11/17وبالفعل �أدى هذا الرف�ض واملقاومة
مل�رشوع روابط القرى �إىل ف�شله.

Neve Gordon, Israel’s Occupation, pp. 110–113. 81

 82عمر ب�شري�“ ،إ�رسائيل وروابط القرى :من ن�ش�أتها �إىل حلها� ”،ص .78
Tariq Dana, “Israeli conception of ‘peace’as indirect colonial rule,” p. 80. 83

 84مو�شي ماعوز ،القيادة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ،ص .140
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الإدارة املدنية:
حلت “الإدارة املدنية” حمل احلكم الع�سكري يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة� ،إثر توقيع اتفاق كامب ديفيد  Camp David Accordsمع م�رص،
وحتديدا ً بعد �سنة  ،1981يف تغيري للم�سمى دون تغيري للمحتوى ،فقد
تولت الإدارة املدنية امل�س�ؤولية عن كل جانب من جوانب احلياة اليومية
تقريباً� 85.شكلت الإدارة املدنية فرعا ً للجي�ش الإ�رسائيلي ،وقامت بتنظيم
الأمور بوا�سطة الأوامر الع�سكرية ،فيما ع ّدها الفل�سطينيون متثيالً خادعا ً
لالحتالل الع�سكري .قمعت الإدارة املدنية كل مبادرة اجتماعية واقت�صادية
حملية ،وحظرت املجموعات التمثيلية ومنظمات املجتمع املدين ،عالوة على
�إقالة ر�ؤو�ساء البلديات الراف�ضني للإدارة املدنية ،يف املقابل منت و�شجعت
روابط القرى؛ كج�سم حملي يعمل بالوكالة وحتت الإ�رشاف املبا�رش
لل�سلطات الإ�رسائيلية 86.لكن رف�ض معظم ال�شعب الفل�سطيني لروابط القرى،
وا�ستهداف قادتها باالغتيال على يد احلركة الوطنية ،حال دون تطور هذا
النموذج.
يجادل الباحث ال�صهيوين هلل كوهني  Hillel Cohenب�أنّ روابط القرى
ك�إطار تنظيمي قد ف�شلت ،لكنها كفكرة ونظرية قد جنحت .بح�سب هلل يعود
ف�شل �إطار روابط القرى �إىل عدة �أ�سباب؛ من بينها وجود رف�ض للفكرة من بع�ض
قيادات احلكم الع�سكري ،وكذلك رف�ض الي�سار وامل�ستوطنني للفكرة .فالي�سار
يرف�ضها لأنها تر�سخ كولونيالية “�إ�رسائيل” ،وامل�ستوطنون يخ�شون من �أن
ت�ؤثر على م�شاريعهم اال�ستيطانية� .أما على ال�صعيد الفل�سطيني فقد ف�شلت
Tariq Dana, “Israeli conception of ‘peace’as indirect colonial rule,” p. 79. 85
Ibid., p. 80. 86
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الروابط ب�سبب اخلالفات الداخلية بني قياداتها وف�سادهم ،وب�سبب تعامل
الفل�سطينيني معها على �أنها كيان عميل لالحتالل .لكن فكرة وجود ممثلني
للفل�سطينيني يديرون احلياة اليومية ويحافظون على الأمن بقيت قائمة،
وجاء اتفاق �أو�سلو  Oslo Accordsلينتج �سلطة فل�سطينية يوجد ت�شابه
كبري بينها وبني روابط القرى ،بل �إنّ هلل ي�ست�شهد ب�آراء بع�ض الأكادميني
87
ك�أ�سعد غامن الذي يدعي ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية �أ�سو�أ من روابط القرى.

احلكم غري املبا�رش يف فرتة ما بعد �أو�سلو:
يجادل طارق دعنا ب�أنّ ال�سلطة الفل�سطينية تع ّد منوذجا ً ناجحا ً للحكم غري
املبا�رش 88،حيث:
ميثل توقيع اتفاقيات �أو�سلو يف عام  1993لقا ًء غري م�سبوق يف تاريخ
الن�ضال �ضد اال�ستعمار ،بني حركة التحرير الوطني وامل�رشوع
اال�ستعماري اال�ستيطاين .يف تناق�ض حاد مع امل�سارات ال�سابقة
حلركات التحرر الوطني ،التي طبقت با�ستمرار مبد�أ تقرير امل�صري
من خالل �إنهاء اال�ستعمار ،قدمت “م.ت.ف” تنازالت كبرية �سهلت
�إعادة الهيكلة واال�ستعانة مب�صادر خارجية للعديد من الأدوات
اال�ستعمارية الإ�رسائيلية .على وجه اخل�صو�ص ،ا�ستبدل �إن�شاء
ال�سلطة الفل�سطينية يف عام  1994الهياكل والوظائف احليوية
املرتبطة بحركة التحرير املناه�ضة لال�ستعمار ،بكيان ه�ش يتميز
باالنقطاع الإقليمي واالعتماد االقت�صادي وال�ضعف امل�ؤ�س�سي
89
والت�رشذم االجتماعي.
 87هلل كوهني“ ،روابط القرى :ف�شل الإطار ،وجناح النظرية وال�سالم املفقود ”،جملة ال�رشق
اجلديد ،عدد � ،2014-2013ص ( .276باللغة العربية)
Tariq Dana, “Israeli conception of ‘peace’as indirect colonial rule,” p. 81. 88
Ibid., p. 82. 89
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عك�س التق�سيم الإقليمي بعد �أو�سلو ن�سخة مطورة من خطة يغال �ألون
 ،Yigal Allonال �سيّما فيما يتعلق ب�إعادة ر�سم اخلرائط املعقدة واملجز�أة
للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة؛ مثل البناء املكثف للكتل اال�ستيطانية الكبرية
يف املواقع اال�سرتاتيجية ،و�ضم �رشقي القد�س ،وا�ستعمار غور الأردن،
وح�صار املناطق امل�أهولة بال�سكان ،مما �ضمن �سيطرة “�إ�رسائيل” الكاملة
على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مع اال�ستبعاد املادي والقانوين لل�سكان
الفل�سطينيني من اجلن�سية امل�ستقلة �أو نظام املواطنة الإ�رسائيلي ،مما جعلهم
بال جن�سية .وقد منح التق�سيم الإقليمي لأو�سلو “�إ�رسائيل” ال�سيطرة الكاملة
على �أكرث من  %60من الأر�ض ،واملعروفة با�سم املنطقة ج ،وهي منطقة
تتميز بالأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة والوفرة الطبيعية ،فيما ُمنحت ال�سلطة
الفل�سطينية م�س�ؤوليات مدنية و�أمنية يف املناطق املكتظة بال�سكان 90،التي
ت�شكل نحو  %18من ال�ضفة الغربية� .أما املناطق املتبقية ،وامل�سماة مناطق ب،
فت�سيطر عليها قوات الأمن الإ�رسائيلية بينما ُترتك ال�سيطرة املدنية لل�سلطة
الفل�سطينية .مع الأخذ بعني االعتبار �أنّ املنطقة �أ و ب غري متجاورتني.
قام اتفاق �أو�سلو على عدة �أ�س�س من بينها “التن�سيق الأمني” ،مما دفع
العديد من الفل�سطينيني �إىل اعتبار ال�سلطة الفل�سطينية “ن�سخة جمددة من
روابط القرى” 91.وهذا ما ي�ؤكد عليه نا�رص القدوة ،الع�ضو ال�سابق للجنة
املركزية حلركة فتح ،بقوله“ :ما لدينا الآن ال عالقة له ب�أو�سلو ،لأن �أو�سلو
كان فكرة ترتيبات حكم انتقايل تتخللها مفاو�ضات للحل النهائي ،ما لدينا
�شيء جديد ميكن �أن ن�سميه روابط مدن” 92.وذلك على �ضوء و�صول “عملية
Ibid. 90
Ibid., p. 83. 91

 92القدوة� :أو�سلو مل يعد قائما ً واملوجود “روابط مدن” ،موقع وكالة معا الإخبارية،2021/9/20 ،
انظرhttps://bit.ly/39wmhQh :
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ال�سالم” �إىل طريق م�سدود عقب ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد �سنة ،2000
وعدم حتقيق منظمة التحرير الهدف من �إن�شاء ال�سلطة وهو التمهيد لإقامة
الدولة على مناطق الـ .67

خطة التهدئة:
عقب ان�سداد الأفق ال�سيا�سي للمفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية ،تق ّدم
بع�ض ال�سيا�سيني الإ�رسائيليني مببادرات وت�صورات حول كيفية التعامل
مع الفل�سطينيني ،من بينهم بينيت الذي تر�أ�س وقتئذ حزب البيت اليهودي
 ،The Jewish Homeمطلقا ً يف �سنة  2012ما �سماه بخطة “التهدئة”،
والتي بنيت على فكرة �إدارة ال�رصاع واحلل امل�ؤقت .كما بني منوذج بينيت
على فكرة �ض ّم مناطق ج يف ال�ضفة الغربية 93،ومنح اجلن�سية الإ�رسائيلية
لل�سكان الفل�سطينني املتواجدين فيها ،مع �إعطاء حكم ذاتي للفل�سطينيني يف
94
ال�ضفة الغربية ،ب�رشط عدم ال�سماح لأي الجئ بالعودة.
يجادل مهند م�صطفى ب�أنّ بينيت قد و�ضع خطته على �ضوء الي�أ�س من
تهجري الفل�سطينيني ،والرف�ض لل�ضم الكامل ،بحيث يتم جتديد اخلطاب
اليميني عرب القبول بنتائج اتفاق �أو�سلو على الأر�ض ،دون التقدم بها �إىل
الأمام ،والتي تتلخ�ص بالتايل� :إقامة �سلطة فل�سطينية ،تق�سيم ال�ضفة الغربية
�إىل ثالث مناطق �أ ،و ب ،و ج ،وحتول هذا التق�سيم �إىل واقع �سيا�سي وجغرايف،
الف�صل اجلغرايف وال�سيا�سي بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومبا �أنه ال ميكن
 93متتد على  %62من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،وتخ�ضع مبوجب اتفاق �أو�سلو لل�سيطرة الإ�رسائيلية
ب�شكل كامل ،يعي�ش فيها � 150ألف فل�سطيني ،و� 325ألف م�ستوطنا ً �إ�رسائيلياً ،يف  235م�ستوطنة
وب�ؤرة ا�ستيطانية ،انظر :موقع املركز الإعالمي احلكومي ،وزارة الإعالم.2015 ،
 94موران اوزالي ،مبادرة بينت� :ضم  %60من الأر�ض ،و %2من الفل�سطينيني ،موقع �صحيفة
يديعوت �أحرونوت ،2012/2/23 ،انظر( https://bit.ly/3Del11H :باللغة العربية)
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�إلغاء نتائج �أو�سلو ،فقد �أ�س�س بينيت خطته للتهدئة على :قبول نتائج �أو�سلو،
وجتديد اخلطاب اليميني ،و�أخذ مقوالت الي�سار يف ت�سوية ال�رصاع ،املقولة
الدميوجرافية .وبالتايل تع ّد خطة بينيت جديدة يف داخل اليمني ،فاحللول
املطروحة كانت ترتواح ما بني خيارين� ،إ ّما �إقامة دولة فل�سطينية على �أر�ض
ال�ضفة الغربية� ،أو �ض ّم ال�سكان ،ومعظم اجلمهور الإ�رسائيلي يفهم �صعوبة
تطبيق احللّني ،لذلك يقف بينيت يف املنت�صف بالتعامل مع �أهم نتائج �أو�سلو
عرب �ض ّم مناطق ج ب�شكل �أحادي اجلانب ،ويف الوقت نف�سه منح اجلن�سية
للفل�سطينيني يف مناطق ج ،بعك�س بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu
الذي يرف�ض ذلك ،ومن �ضمن خطته االعرتاف بال�سلطة الفل�سطينية كحكم
ذاتي “االعرتاف بال�سلطة كما هي الآن” ،على �أن يتم ال�سماح للعربي
التحرك بحرية ،مع حت�سني الو�ضع االقت�صادي و�إزالة احلواجز ،ويجب �أن
تكون هنالك عالقات اقت�صادية كاملة بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة ،فـ”التعاون
االقت�صادي �سيخلق التعاي�ش” .ي�ضاف �إىل ذلك رف�ض عودة � ّأي الجئ ملناطق
ال�سلطة ،مع ا�ستمرار ال�سيطرة الأمنية على ال�ضفة .وي�شري يف البند ال�ساد�س
من اخلطة �إىل تثبيت الف�صل بني ال�ضفة وقطاع غزة ،على خالف فكرة املمر
الآمن ،فهو ينادي بوجوب تعزيز هذا الف�صل ،لأن الربط �سي�ؤدي لتغلغل
95
م�شاكل غزة يف ال�ضفة.

م�صيدة :67
غي طرح �شعارات اجتماعية (امل�ساواة)
يجادل ميخا جودمان ب�أنّ الي�سار َّ
�إىل �شعارات �سيا�سية (ال�سالم)� .أدرك الي�سار بعد ف�شل مفاو�ضات كامب
ديفيد �سنة  2000ب�أنّ ال�رصاع لي�س لإنهاء االحتالل ،و�إمنا لعدم وجود
 95انظر ت�سجيل الندوة ال�سيا�سة “نفتايل بينيت جتاه الق�ضية الفل�سطينية :مفهوم “تقلي�ص
ال�رصاع”” ،املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رسائيلية “مدار” ،2021/8/18 ،موقع يوتيوب،
 ،2021/8/18انظرhttps://bit.ly/2Woo9r6 :
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بدائل �سيا�سية لإنهاء ال�رصاع ،فاالنتفا�ضة الأوىل حطمت حلم اليمني ب�أر�ض
“�إ�رسائيل” الكربى ،بينما ك�رست االنتفا�ضة الثانية حلم الي�سار بال�سالم مع
الفل�سطينيني� ،أ ّما الفكر اخلال�صي القائم على اال�ستيطان وتف�سريات احلاخام
ت�سفي كوك  Zvi Kookفقد ُهدم ب�شكل عملي عقب �إخالء م�ستوطنات قطاع
غزة �سنة  .2006غري �أن �ضعف الفكر اخلال�صي مل ي�ضعف اليمني ،و�إمنا
96
ح�صل العك�س ب�سبب تركيزه على بعد جديد قدمي وهو الأمن.
حاج جودمان ب�أنّ “الي�سار اليوم ال يقول �أن االن�سحاب من املناطق
ُي ُّ
الفل�سطينية �سي�ؤدي �إىل حتقيق ال�سالم ،ولكنه يقول �إن ا�ستمرار االحتالل
لهذه املناطق �سي�ؤدي �إىل كوارث ،وحتى اليمني يقول ذلك” 97.بح�سب
جودمان تكمن املع�ضلة ،امل�صيدة ،يف امل�شكلة الدميوجرافية وتناق�ضها مع
مفهوم الأمن ال�صهيوين ،فعلى امل�ستوى الدميوجرايف تظهر �إ�شكالية حتول
العرب �إىل �أغلبية؛ مما ي�شكل خطرا ً على “دولة �إ�رسائيل” وال�سيادة اليهودية
فيها ،وبالتايل ممنوع على “�إ�رسائيل” البقاء بال�ضفة ،وعلى امل�ستوى الأمني
ممنوع على “�إ�رسائيل” االن�سحاب منها؛ “ممنوع على �إ�رسائيل االن�سحاب
98
من ال�ضفة لكن املفرو�ض �أن تن�سحب من هناك”.
يقرتح جودمان برناجمني للخروج من هذه امل�صيدة على �أ�سا�س براجماتي
ال �أيديولوجي ،وهما“ :خطة الت�سوية اجلزئية” ،و”خطة مبد�أ الف�صل” .تعيد
“الت�سوية اجلزئية” ترتيب ال�رصاع دون �إنهائه ،وتغيري �شكل ال�رصاع بدل
من �إدارته ،ومن خالل هذه اخلطة �سيتخلى الي�سار عن حلم الت�سوية ال�شاملة.
بينما يعمل “مبد�أ الف�صل” على تو�سيع �صالحيات ال�سلطة الفل�سطينية
 96ميخا جودمان ،م�صيدة  :67اخلالفات الفكرية التي تقف خلف االنق�سام ال�سيا�سي يف
�إ�رسائيل ،ترجمة الهدهد (دار الن�رش دافري.)2021 ،
 97املرجع نف�سه� ،ص .28
 98املرجع نف�سه� ،ص .33
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لت�صبح �شبه دولة ت�ضم �شبه مواطنني ،من خالل هذا املبد�أ �سيتخلى اليمني
عن حلم “�إ�رسائيل الكربى” .كال اخلطتني ال تنهيان ال�رصاع ،و�إمنا ت�شكالن
99
الأ�سا�س للخروج من امل�صيدة ،و�إعادة تنظيم امل�شكلة للتعامل معها.
يخل�ص جودمان �إىل �أنّ التفكري الأيديولوجي مييل �إىل الثنائية :احتالل/

دميقراطية ،و�رصاع� /سالم ،بينما التفكري الرباجماتي مييل لأن يكون ك ّمياً،
مبعنى تقليل حجم امل�شكلة ،على �سبيل املثال :رئي�س بلدية يقلل عمليات
القتل بن�سبة  ،%40هو مل ينجح ومل يف�شل فالقتل ما زال موجوداً ،و�إمنا
�أ�سهم يف تقلي�ص امل�شكلة .وبالتايل “كلما قمنا بتخفي�ض حجم ال�سيطرة
على الفل�سطينيني بهذا نقوم بتقلي�ص االحتالل ،فاالن�سحاب الإ�رسائيلي
املبا�رش من احلياة اليومية لل�سكان الفل�سطينيني ،ورفع القيود عن احلرية،
وعن احلركة� ،سوف يقل�ص حجم ال�سيطرة واالحتالل الإ�رسائيلي لل�سكان
الفل�سطينيني”“ 100.هذه اخلطط ال تنهي االحتالل �إمنا ت�سهم يف تقلي�صه،
وتقلي�ص ال�سيطرة على ال�سكان املدنيني ،وال ت�سهم يف التو�صل حلل نهائي،
101
�إمنا لتحقيق �أمن وجودي”.

ثماين خطوات لتقلي�ص ال�رصاع:
ط َّور جودمان �أفكار كتابه “م�صيدة  ”67ليخرج بربنامج لتقلي�ص ال�رصاع
مكون من ثماين نقاط ،يتالزم مع خم�س نقاط حلفظ الأمن ،وربط جودمان يف
مقالة له �صدرت مبجلة ليربال �سنة  102،2019بني كتابه والأفكار التي تبلورت
 99املرجع نف�سه� ،ص .64-55
 100املرجع نف�سه� ،ص .65
 101املرجع نف�سه� ،ص .66
 102ميخا جودمان ،ثماين خطوات لتقلي�ص ال�رصاع ،جملة ليربال ،2019/3/18 ،انظر:
( https://bit.ly/383beNMباللغة العربية)
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داخل املنظومة الع�سكرية ومراكز الأبحاث ،ويف مقدمتها برنامج “الأمن �أوالً”
لـ”قادة �أمن من �أجل �إ�رسائيل” برئا�سة �أمنون ري�شف ،Amnon Reshef
عالوة على خطة التهدئة لنفتايل بينيت ،ومن�شورات معهد درا�سات الأمن
القومي ) ،Institute for National Security Studies (INSSوب�شكل
رئي�سي ورقة “خمطط ا�سرتاتيجي لل�ساحة الإ�رسائيلية الفل�سطينية” ،بقلم
عامو�س يادلني  ،Amos Yadlinو�أودي ديكيل  ،Udi Dekelوكيم اليف
.Kim Lavi
ي َّدعي جودمان وجو َد اختالف جوهري ومفاهيمي بني التحرك لتقلي�ص
االحتالل املعرو�ض يف خطته ،واخلطط ال�سابقة الذكر ،فخطة بينيت للتهدئة
تهدف �إىل تعزيز احلكم الذاتي الفل�سطيني ،كجزء من برنامج �ض ّم �أكرب
و�أو�سع ،فيما يحتوي برنامج قادة الأمن الإ�رسائيلي ومعهد درا�سات الأمن
القومي على �أفكار مهمةّ ،
مت ذكر بع�ضها يف اخلطة من �أجل تطوير احلكم
الذاتي الفل�سطيني ،لكن هدفهما املعلن هو �إيجاد الظروف لت�سوية �سيا�سية
من �ش�أنها �أن حتل ال�رصاع مرة واحدة و�إىل الأبد .لكن خطته لي�ست خطوة
�أوىل قبل ال�ضم وال خطوة �أوىل قبل االن�سحاب ،فالهدف منها الربح .فاخلطة
عبارة عن مناورة تزيل املخاطر الدميوجرافية دون دفع خماطر �أمنية .فهي
خطة للإ�رسائيليني املحرجني الذين ال يبحثون عن خطط حلل ال�رصاع ،بل
يبحثون عن �إجراءات للخروج من الفخ .ومع ذلك ،بعد اكتمال املناورة و�إعادة
تنظيم ال�رصاع ،كنزاع بني اجلريان بدالً من ال�رصاع بني احلكام واملواطنني،
103
قد نرى من هناك �أ�شياء ال نراها من هنا.
تتوزع خطة الثماين على ثالثة حماور؛ يف املحور الأول جند اخلطوات
الثالث الأوىل التي ت�سعى نحو حت�سني حياة الفل�سطينيني ،ويف املحور
 103املرجع نف�سه.
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الثاين جند الثالث خطوات التالية التي تهتم بالتعامل مع احلياة االقت�صادية
الفل�سطينية ،وذلك للو�صول �إىل االنف�صال عن ال�شعب الفل�سطيني �سيا�سيا ً
بالرتافق مع التوا�صل اقت�صادياً ،وزيادة م�ستوى “احلرية” من جهة،
واالزدهار االقت�صادي من جهة �أخرى� .أما املحور الثالث فنجده يف اخلطوتني
الأخريتني اللتني تهدفان �إىل االرتقاء مبكانة احلكم الذاتي الفل�سطيني
وحت�سني مكانته وو�ضعه ،مما �سيقود �إىل تغيري جذري يف الكيان الفل�سطيني،
من كيان مثقوب وممزق و�ضعيف� ،إىل ف�ضاء م�ستقل وم�ستمر ،مت�صل
بالعامل ،مزدهر اقت�صاديا ً وبه رموز مكانة الدولة .تقود اخلطوات الثماين
يف املجمل للتحول من عملية “ال�ضم زاحف” يف املناطق� ،إىل “االنف�صال
الزاحف” ،بدون وجود اتفاق �أو �إخالء للم�ستوطنات �أو تق�سيم للقد�س ،فهذه
اخلطوات الثماين ال ت�ؤدي �إىل “ح ّل الدولتني” لكنها يف الواقع توجِ د حالة
دولتني .الغر�ض من هذه اخلطوات لي�س الق�ضاء على ال�رصاع ،ولكن تغيري
طبيعة ال�رصاع .حتولها من �رصاع بني دولة ورعاياها �إىل �رصاع بني دولة
104
وجريانها ،هذه خطة تزيل اخلطر الدميوجرايف دون زيادة اخلطر الأمني.
بح�سب جودمان عندما يتعلق الأمر بال�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني،
ف�إننا نتعامل مع خيارين فقط وهما� :إنهاء ال�رصاع �أو البقاء يف الو�ضع الراهن.
لكن هنالك طريقة ثالثة وهي :تقلي�ص ال�رصاع .ي�ضع جودمان ن�صب عينيه
الإجابة على �س�ؤال �أ�سا�سي وهو :هل من املمكن تقلي�ص االحتالل للفل�سطينيني
دون التقليل يف الوقت نف�سه من �أمن الإ�رسائيليني؟ لذلك هو يرى خطته عبارة
عن �إجراءات ا�ستباقية ميكن اتخاذها باالتفاق مع الفل�سطينيني ،ولكن لي�س
كجزء من اتفاق مع الفل�سطينيني .فما هي اخلطوات الثماين للإجابة على هذا
ال�س�ؤال� ،ضمن املعيارين املذكورين (تقلي�ص احتالل � +أمن):
 104املرجع نف�سه.
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“ .1كل �شيء يتدفق”:
ي�شري جودمان �إىل م�شكلة عدم توا�صل مناطق “احلكم الذاتي” الفل�سطيني
�أ ،و ب ،لأنها حما�رصة باملناطق اخلا�ضعة لل�سيطرة الإ�رسائيلية وامل�صنفة ج،
واحلواجز الع�سكرية التي متنع حرية احلركة ،وبالتايل يبقى الفل�سطينيون
حتت رحمة اجلي�ش الإ�رسائيلي الذي قد يغلق هذه الطرق يف �أي وقت .لذلك
يكمن احلل يف تنفيذ خطة و�ضعها ق�سم التخطيط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ت�سمى
“كل �شيء يتدفق” ،وهي خطة تهدف �إىل متهيد الطرق املتجاوزة للم�ستوطنات
والربط بني خمتلف �أجزاء مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،وت�شمل اجل�سور
والأنفاق ،ولكنها توجِ د ت�سل�سل النقل الفل�سطيني .ت�شري اخلطة �إىل وجود
حلول تكنولوجية متكن تنفيذها دون خف�ض م�ستوى الأمن الإ�رسائيلي،
وبالتايل تندرج خطة “كل �شيء يتدفق” �ضمن �سل�سلة من الإجراءات التي
ميكن اتخاذها لإزالة اخلطر الدميوجرايف ،دون دفع التكلفة ال�سيا�سية لإخالء
التجمعات اال�ستيطانية وتق�سيم القد�س ،والتي تفي باملعيارين التي بنيت
105
عليهما خطة تقلي�ص ال�رصاع.
 .2تو�سعة �أر�ض احلكم الذاتي:
يدرك االحتالل �أن مناطق احلكم الذاتي حمدودة للغاية وال تتكيف مع
معدل منو ال�سكان ،فعلى �سبيل املثال يف العقود الأخرية ّ
مت بناء نحو � 20ألف
منزل خارج نطاق احلكم الذاتي .وهذا ،من وجهة النظر الإ�رسائيلية ،بناء
غري قانوين وغري منظم� ،صدر �ضده �أوامر بالهدم ما زالت معلقة التنفيذ.
توجد فكرة مطروحة يف وثيقة “الأمن �أوالً” التي قدمها
حلل هذه الإ�شكالية َ
�أع�ضاء منظمة “قادة لأمن �إ�رسائيل” ،ووفقا ً للفكرة� ،ستحل امل�شكلة �إذا نقلت
 105املرجع نف�سه.
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“�إ�رسائيل” ن�سبة قليلة من املنطقة ج �إىل الفل�سطينيني ،وبالتايل بتو�سيع منطقة
106
احلكم الذاتي �ستحل هذه امل�شكلة وت�سمح للفل�سطينيني بالتطور والتو�سع.
 .3تو�سيع �إمكانية ال�سفر للخارج:
يفتقر الفل�سطينيون �إىل وجود مطار خا�ص بهم ،ف�إن�شاء مطار فل�سطيني
�سيزيد من ا�ستقاللهم لكنه �سيعر�ض الأمن الإ�رسائيلي للخطر .وبالتايل
ميكن تو�سيع انفتاح الفل�سطينيني على العامل من خالل خطوتني :اتخاذ
�إجراءات من �ش�أنها �أن تقلل ب�شكل كبري من وقت االنتظار على ج�رس اللنبي
(اجل�رس الأردين) ،وقبل كل �شيء �إدخال و�سائل تكنولوجية متطورة من
�ش�أنها ت�رسيع وت�سهيل عبور احلدود .كما ميكن ال�سماح للفل�سطينيني
بال�سفر حول العامل عرب مطار بن جوريون  ،Ben Gurion Airportمب�ساعدة
حافالت مكوكية مبا�رشة و�آمنة (بعد �إجراء تفتي�ش �أمني للركاب) �سرتبط
107
ال�ضفة الغربية مبطار “�إ�رسائيل”.
 .4التو�سع يف �إ�صدار ت�صاريح العمل يف “�إ�رسائيل”:
ت�شكل يف ال�سنوات الأخرية ر�أي يف اجلي�ش الإ�رسائيلي مفاده �أنه ميكن
زيادة عدد الفل�سطينيني احلا�صلني على ت�صاريح للعمل يف “�إ�رسائيل”
ب�شكل كبري ،وميكن فتح املجال للعديد من الن�ساء والرجال الأكرب �سنا ً الذين
لديهم ما� ٍض �أمني “نظيف” ،حيث ميكن �إدخال � 400ألف بدالً من � 100ألف
يعملون حاليا ً ( )2019يف “�إ�رسائيل” ،وهذا الأمر �سيح�سن ب�شكل دراماتيكي
108
االقت�صاد الفل�سطيني ،وي�صب الكثري من الأموال يف الأ�سواق املحلية.

 106املرجع نف�سه.
 107املرجع نف�سه.
 108املرجع نف�سه.
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 .5تخ�صي�ص �أرا�ضي للتطوير وامل�ساحات ال�صناعية:
يظهر يف اخلطة التي و�ضعها معهد درا�سات الأمن القومي ،وهي “خمطط
ا�سرتاتيجي لل�ساحة الإ�رسائيلية الفل�سطينية”� ،إمكانية تخ�صي�ص �أجزاء من
املنطقة ج ل�صالح مناطق التنمية االقت�صادية الفل�سطينية واملناطق ال�صناعية،
ومبوجب هذه اخلطة �سيكون من املمكن ت�شجيع اال�ستثمار الدويل يف هذه
املجاالت ،و�إن�شاء م�سار ائتماين خم�ص�ص ي�سمح بقرو�ض خا�صة لبناء �أعمال
109
يف مناطق التنمية اجلديدة.
 .6الربط الربي والبحري لل�سلع الفل�سطينية:
يعد انف�صال االقت�صاد الفل�سطيني عن العامل �أحد �أكرب نقاط ال�ضعف التي
تعرتيه ،و�سيحل هذه امل�شكلة بناء �سكة حديدية بني �شمال ال�ضفة وحيفا
و�إن�شاء معرب فل�سطيني يف خليج حيفا ،حيث �سيتم الإ�رشاف �أمنيا ً عليها من
قبل الإ�رسائيليني .ويوجد لدى اجلي�ش خطة يطلق عليها م�سمى“ :من الباب
�إىل الباب  ،”Door to Doorبحيث ي�رشف مفت�شون �أمنيون �إ�رسائيليون على
حتميل الب�ضائع يف احلاويات ،وبالتايل �سي�سمح التنفيذ الكامل وال�رسيع لهذه
اخلطة بنقل الب�ضائع ب�سهولة من ال�ضفة الغربية �إىل موانئ �أ�سدود وحيفا،
110
ومن هناك �إىل جميع �أنحاء العامل.
 .7ال�سعي لتحقيق اال�ستقالل االقت�صادي الكامل:
يعتمد االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل كامل على االقت�صاد الإ�رسائيلي،
وذلك بح�سب االتفاقيات امللحقة باتفاقية �أو�سلو “بروتوكول باري�س
 ،”Paris Protocolفنظام ال�رضائب واجلمارك ب�أكمله ،وكذلك ال�صادرات
 109املرجع نف�سه.
 110املرجع نف�سه.
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والواردات ،تعتمد على “�إ�رسائيل” وتخ�ضع ل�سيطرتها ،وبالتايل ميكن
بل يجب تعديل بروتوكول باري�س ،يجب اتخاذ �إجراءات لقطع االعتماد
االقت�صادي الفل�سطيني على “�إ�رسائيل” .يف خطة معهد درا�سات الأمن
القومي ،التي �سبقت �إال�شارة �إليها ،يوجد خمطط اقت�صادي مف�صل لتحقيق
اال�ستقالل االقت�صادي الكامل للفل�سطينيني.
 .8االعرتاف بفل�سطني ولي�س حدودها:
بذلت ال�سلطة الفل�سطينية جهودا ً ديبلوما�سية للح�صول على اعرتاف
دويل با�ستقاللها ،يف املقابل تكافح “�إ�رسائيل” �سعي الفل�سطينيني للح�صول
على االعرتاف الدويل .لكن �إذا اختارت “�إ�رسائيل” تغيري طريقة تفكريها
وحتويل “التطلع �إىل �إنهاء ال�رصاع” �إىل “تطلع لتقلي�ص ال�رصاع” ،فيمكنها
التوقف عن حماربة اجلهد الديبلوما�سي لل�سلطة الفل�سطينية واالن�ضمام �إليها
بدالً من ذلك .لكن يجب �أن يتم ذلك بتحفظ واحد وا�ضح :يجب �أن نعرتف
بفل�سطني ولي�س حدودها .من خالل هذه اخلطوة ،ميكن لـ”�إ�رسائيل” �أن تزيد
من ا�ستقالل الفل�سطينيني دون تعقيد حياة امل�ستوطنني ووجود جنود اجلي�ش
الإ�رسائيلي .وبالتايل لن يتم ت�صنيف “�إ�رسائيل” على �أنها خمرتقة للحدود،
لأنه ال توجد حدود ،الفكرة هنا هي تعزيز اجلهود الديبلوما�سية التي جتعل
من فل�سطني دولة معرتف بها بدون حدود معرتف بها.

ال �إعادة لفك االرتباط:
ينفي جودمان عن خطته فكرة �إعادة جتربة فك االرتباط مع قطاع غزة
ب�شكل �أحادي ،فاالنف�صال عن قطاع غزة ،كما ُن ِّفذ ،ال يفي باملعيارين اللذين
و�ضعهما (تقلي�ص االحتالل� +أمن)� .صحيح �أن “�إ�رسائيل” ح�صلت على
مك�سب دميوجرايف كبري بفك ارتباطها بقطاع غزة ،لكنها دفعت ثمنا ً �أمنيا ً
مقابل ذلك ،يعاين منه اجلنوب.
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ي�شري جودمان �إىل �أنّ �أمن الإ�رسائيليني ينبع من �أن قوات الأمن الإ�رسائيلية
متنع ب�شكل يومي ت�شكيل اخلاليا الفدائية يف ال�ضفة الغربية ،وجناحهم
الكبري ينبع من �أن “�إ�رسائيل” تتمتع ب�شبكة ا�ستخباراتية �شاملة يف املدن
والقرى الفل�سطينية .وبالتايل من �أجل �ضمان هذه الكفاءة اال�ستخباراتية،
حتتاج “�إ�رسائيل” �إىل و�صول ع�سكري حر �إىل كل مكان يف مناطق احلكم
الذاتي الفل�سطيني ،وهذا ما تخلت عنه عند فك ارتباطها مع قطاع غزة ،عندما
�سحبت جي�شها ،ونتيجة لذلك قامت بتفكيك معظم �أجهزة خمابراتها ،ومن ثم
ف�إن قدرة اجلي�ش الإ�رسائيلي على �إحباط العمل الفدائي يف قطاع غزة يف وقت
مبكر حمدودة للغاية ،ويجب عدم تكرار هذا اخلط�أ يف �إطار حتركات �أحادية
اجلانب يف ال�ضفة الغربية.
بناء على ما �سبق ،قام جودمان ب�إدراج مبادئ �أمنية خم�سة يف خطته ،من
�أجل �ضمان ا�ستمرار الأمن للإ�رسائيليني ،وهي كالتايل:
• �سي�ستمر جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) Israel Security

) Agency—ISA (Shabakواال�ستخبارات الإ�رسائيلية يف العمل يف جميع
�أنحاء ال�ضفة الغربية.

• �سيوا�صل اجلي�ش الإ�رسائيلي مطاردة الفل�سطينيني.
• �سيبقى الوجود الع�سكري الإ�رسائيلي الدائم يف وادي الأردن.
• �سيبقى املجال اجلوي حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية الكاملة.
• �سيبقى الف�ضاء الكهرومغناطي�سي حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية الكاملة.

111

 111املرجع نف�سه.
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اخلال�صة واال�ستنتاجات:
تقوم خطة “تقلي�ص ال�رصاع” على االنف�صال ال�سيا�سي عن �سكان
ال�ضفة الغربية ،بالتزامن مع تعزيز ارتباطهم وتبعيتهم االقت�صادية ،فهي
يف جوهرها حتول من فكرة “ال�ضم الزاحف” التي تبناها اليمني الإ�رسائيلي
�سابقا ً �إىل فكرة “االنف�صال الزاحف” عن ال�سكان ال عن الأر�ض .وذلك بهدف
اخلروج من م�صيدة مناطق  ،1967املتمثلة باخلطر الدميوجرايف وال�سعي
لتحقيق الأمن.
ميكننا الإدعاء باال�ستناد على ما �سبق ،ب�أنّ خطة “تقلي�ص ال�رصاع” يف
جوهرها عبارة عن �إعادة �إنتاج ل�سيا�سة احلكم الع�سكري يف مناطق ،1967
والتي َّ
خطتها احلكومة الإ�رسائيلية بقيادة حزب العمل ،واملتمحورة حول
�سيا�سات :عدم الظهور ،وعدم التدخل ،و�سيا�سة اجل�سور املفتوحة ،والتي
تنتمي يف جمملها �إىل مفهوم احلكم غري املبا�رش اال�ستعماري.
وميكننا االدعاء باال�ستناد على خطة “تقلي�ص ال�رصاع” ومن قبلها خطة
“التهدئة” لبينيت ،ب�أن الهدف الأ�سا�سي لهذه اخلطط املحافظة على احلالة
القائمة ،بحيث يتم تطوير الو�ضع احلايل مبا ي�ضمن ا�ستمراريته ،والذي
يعد و�ضعا ً مثاليا ً للإ�رسائيليني :احتالل بال تكلفة ،و�سلطة تقوم بعبء �إدارة
ال�سكان ،مع تطوير خلطة االنف�صال عن غزة مع �أخذ العرب الأمنية.
ميكننا اال�ستنتاج ب�أن اخلطة نابعة من ا�ست�شعار احلاجة �إىل تعزيز و�ضع
ال�سلطة الفل�سطينية ،ك�سلطة “حكم ذاتي” ،حتى لو و�صل الأمر �إىل االعرتاف
بها كم�سمى “دولة” ،وذلك عرب منحها املزيد من ال�صالحيات ،واحلر�ص
حت�سن الو�ضع االقت�صادي ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار وجود ال�سلطة ب�شكلها
على ُّ
احلايل ،ك�سلطة بال �سلطة ،يف جوهرها قائمة على التن�سيق الأمني وتابعة
48

تقلي�ص ال�صراع والتحول من “ال�ضم الزاحف” �إىل “االنف�صال الزاحف”

اقت�صاديا ً لـ”�إ�رسائيل” .كم�ؤ�رش على هذا اال�ستنتاج ميكننا اال�ست�شهاد
بالتقرير ال�صادر عن معهد درا�سات الأمن القومي ،الذي ي�شري �إىل �ضعف
ال�سلطة ،و�رضورة احليلولة دون �سقوطها 112،وت�رصيح وزير الدفاع
الإ�رسائيلي بني جانت�س �“ Benny Gantzأن ال�سلطة الفل�سطينية وقيادتها
هي الهيئة التمثيلية للفل�سطينيني يف املنطقة ،ونحن نعمل على تعزيزها يف
113
ال�ضفة”.

 112يوحنان ت�سورف ،ال�سلطة الفل�سطينية – تدهور خطري ،معهد درا�سات الأمن القومي ،جملة
نظرة عليا ،عدد  ،2021/8/23 ،1513انظر( https://bit.ly/3knMvJL :باللغة العربية)
 113غانت�س :نعمل على تقوية ال�سلطة ونريد تهدئة طويلة مع غزة ،وكالة معا ،2021/8/25 ،انظر:
https://bit.ly/3yizhTz
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الفر�ص واملعيقات ،درا�سة علمية حم ّكمة (.2016 ،)1
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مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
� .1سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني� ،صدر من هذه ال�سل�سلة
 11جملداً ،تغطي الفرتة .2019-2005
� .2سل�سلة الوثائق الفل�سطينية� ،صدر من هذه ال�سل�سلة  7جملدات ،تغطي
الفرتة .2011-2005
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� .4سل�سلة �أول�ست �إن�سانا ً� ،صدر من هذه ال�سل�سلة  13كتاباً.
� .5سل�سلة تقرير معلومات� ،صدر من هذه ال�سل�سلة  28كتاباً.
� .6سل�سلة ملف معلومات� ،صدر من هذه ال�سل�سلة  8كتب.
� .7سل�سلة درا�سات علمية حم ّكمة� ،صدر من هذه ال�سل�سلة  14كتاباً.
 .8كتب علمية متنوعة ( 86كتاباً).
 .9كتب باللغة الأجنبية ( 36كتاباً).
يوفر مركز الزيتونة الكثري من الكتب والدرا�سات وف�صول من كتب
للتحميل املجاين عرب موقعه ،يرجى االطالع على الرابط الإلكرتوين:
https://www.alzaytouna.net
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يرحب مركز الزيتونة بالدرا�سات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية ،وخ�صو�صا ً تلك املتعلقة بق�ضية فل�سطني وما يرتبط
بذلك عربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
ي�شرتط يف الدرا�سات املر�سلة �أال تكون قد ن�رشت �سابقاً ،و�أن تلتزم
مبناهج البحث العلمي املعتمدة.
يرفق الباحث مع الدرا�سة ملخ�ص باللغتني العربية والإجنليزية بحدود
 150–120كلمة.
تخ�ضع املواد املر�سلة للتحكيم العلمي الأويل من هيئة التحرير ،ثم تر�سل
للتحكيم العلمي اخلارجي ،وفق الأعراف العلمية العاملية .ومن حق الهيئة
رف�ض �أي من الدرا�سات املر�سلة� ،أو طلب التعديالت الالزمة قبل �إجازتها
نهائيا ً للن�رش .ويتم تبليغ الكاتب بالقرار خالل �شهرين من ا�ستالم
الدرا�سة.
يحتفظ املركز بكافة حقوق الن�رش الورقي الإلكرتوين للدرا�سات
وترجمتها ،وال يجوز �إعادة ن�رشها �إال ب�إذن خطي م�سبق من املجلة.
ُترا َعى يف كتابة الدرا�سات املو�ضوعية والدقة ،وقواعد التوثيق واالقتبا�س،
وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً ،والتي تت�ضمن:

• الكتب :ا�سم امل�ؤلف ،وعنوان الكتاب ،ورقم الطبعة (مكان الن�رش :ا�سم
النا�رش ،تاريخ الن�رش) ،و�أرقام ال�صفحات.
• املجالت :ا�سم كاتب املقال ،وعنوان املقال ،وا�سم املجلة �أو الدورية ،ورقم
العدد ،وتاريخ العدد ،و�أرقام ال�صفحات.
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• ال�صحف :ا�سم كاتب املقال ،وعنوان املقال ،وا�سم ال�صحيفة ،ومكان
�صدورها ،وتاريخ العدد.
ملزيد من التف�صيالت حول طرق التوثيق ،يرجى فتح الرابط التايل:
https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-AcademicStudies

 .7يرجى �إر�سال الدرا�سات على برنامج  ،Microsoft Wordمع مراعاة �أن
يكون حجم اخلط  ،14ونوع اخلط  ،Simplified Arabicكما يرجى �إعداد
الهوام�ش يف ذيل كل �صفحة (على �شكل .)Footnotes
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Abstract
Reducing the Conflict, and the Shift From “Creeping
Annexation” to “Creeping Separation” in the Zionist Settler
Colonial System in the West Bank
This paper aims to analyze the concept of “conflict reduction”
by researching its origins, and to ask a central question regarding
its indications and impact on the conflict, and whether it is a new
model or a reproduction of the old Israeli policies with some
improvements. This paper answers these and other questions
through a critical analysis of this term and traces its origin and
development, by referring to archival documents and literature
of the period 1967–2021. It concludes that the original concept is
old, but has been developed and reproduced to suit the changes
of the Zionist settlement colonial project in the West Bank,
foremost of which is the shift from the concept of “creeping
annexation” to “creeping separation.”
Keywords:
Israeli Occupation

Settlement Colonial
Project

Conflict Reduction

Creeping Annexation

Creeping Separation

Inconspicuousness

Open Bridges
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