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توطئة

ــاب،  يصــدر املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســرتاتيجية )مســارات(، هــذا الكت

ضمــن برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة، الــذي أطلقــه املركــز لدراســة وفهــم املــرشوع الصهيــوين، وطبيعة 

ــة.  ويهــدف الربنامــج، إىل تحقيــق  ــني، وصــريورة تطورهــام بصــورة نقدي ــة واملجتمــع اإلرسائيلي الدول

فهــم معّمــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين، وفهــم 

التناقضــات داخــل املــرشوع عــىل طريــق امتــالك رؤيــة وطنيــة للمــرشوع التحــّرري الفلســطيني.

ــج  ــاًل لربام ــص، مكّم ــي متخص ــق بحث ــه فري ــرشف علي ــذي ي ــة ال ــات اإلرسائيلي ــج الدراس ــد برنام يع

»مســارات« كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســرتاتيجية، إذ ال ينفصــل عــن الربامــج األخــرى يف 

ــا  ــل له ــل مكّم ــة، ب ــة والدولي ــات العربي ــج الدراس ــطينية، وبرنام ــات الفلس ــج الدراس ــز، كربنام املرك

ــل سياســات فلســطينية ملواجهــة  ــة اإلصــدارات بدائ مــن حيــث جوهــره السياســايتّ.  وستشــمل كاف

ــا. ــا وإحباطه ــدف تفكيكه ــتعامرية به ــيطرة االس ــات الس ــة ومنظوم ــات اإلرسائيلي السياس

ــه العــام، يســعى الربنامــج أيضــاً إىل توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية يف  وباإلضافــة إىل هدف

الوطــن والشــتات للمســاهمة يف بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوين 

االســتعامري االســتيطاين عــىل أرض فلســطني، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك املــرشوع الصهيــوين 

عــرب تحويلــه إىل مــرشوع خــارس بالرتكيــز عــىل نقــاط ضعفــه، والتناقضــات يف داخلــه، واســتعادة إطــار 

الــراع التحــرري ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين، وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــري اإلســرتاتيجي 

لــدى الباحثــني الشــباب، ومنحهــم اآلليــات الالزمــة لفهــم املــرشوع الصهيــوين، واملجتمــع اإلرسائيــي 

عامــة.

مركز مسارات
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مقّدمة

ــه  ــان ويوّدع ــتقبله اإلنس ــداً، يس ــب وحي ــوت، يذه ــني مي ــداً، وح ــم األم وحي ــن رح ــان م ــد اإلنس يُول

ــك هــو رصاع الفلســطينّي مــع  ــاألم، وحــني تنتهــي، تنتهــي إىل األرض.  وكذل ــدأ ب اإلنســان يف دورة تب

ــات  ــة منظوم ــّخر كاف ــدة: األرض.  فتُس ــة واح ــاً إىل حقيق ــي دامئ ــان لينته ــدأ باإلنس ــة، يب الصهيونيّ

ــدف  ــا له ــاد، جميعه ــة واالقتص ــى التنميّ ــكر حتّ ــروراً بالعس ــاء، م ــن القض ــتعامريّة م ــيطرة االس الس

االســتيالء عــىل األرض.  وعــىل الجهــة املُقابلــة، يستشــهد ويُســجن ويُعتقــل ويُعــّذب ويُطــرد فيُنفــى، 

ــم  ــة، جميعه ــل والطفل ــة والطف ــي األب باالبن ــن، ويُضّح ــي األم باالب ــدة وتضّح ــة والبل ــّخر العائل يس

للحيلولــة دون اســتيالء املُســتعمر عــىل األرض.  ومــن هــذا املنطــق، ينطلق الباحث لدراســة االســتيطان 

اإلرسائيــّي، بوصفــه أداة الســيطرة عــىل األرض واملجتمــع واإلنســان الفلســطينّي، وبوصفه أداة الســيادة 

االســتعامريّة عــىل األرض؛ أي الشــكل املــاّدي النهــايّئ للبنــاء عــىل األرض وإحاطتهــا كُمســتعمرة ودليــل 

إعــالن ســيادة عــىل الحيّــز الــذي أقيمــت فيــه.  ومبــا أن املــرشوع االســتعامرّي يف أرض فلســطني مل ينتــِه 

بعــد، فإنّهــا، وإضافــة إىل كونهــا إعــالن ســيادة، تشــّكل نقطــة ارتــكاز لالنطــالق نحــو الســيطرة عــىل 

املزيــد مــن األرض، مــا يعنــي بالــرضورة املزيــد مــن البنــاء االســتيطايّن، وطاملــا أن البنــاء االســتيطايّن مل 

يتوقّــف ومــا زال يتوّســع، فــإن املــرشوع مــا زال قامئــاً؛ أي مســتمراً ومل يكتمــل بعــد.

يعمــل هــذا البحــث عــىل قــراءة منظومــات الســيطرة اإلرسائيليّــة عــىل األرض الفلســطينيّة، مــن خــالل 

قــراءة مراحــل تاريخيّــة مهّمــة أّدت إىل تحــّوالت يف طريقــة االســتيالء عــىل األرض، وليــس يف االســتيالء 

ــو  ــل ه ــاً ب ــس حدث ــطني لي ــىل األرض يف فلس ــتيالء ع ــة أن االس ــتنداً إىل مقول ــا، مس ــىل األرض ذاته ع

ــايّل، فــإن البحــث يذهــب  ــة وليــس ظاهرهــا.  وبالت املنظومــة، وأن االســتيطان هــو جوهــر الصهيونيّ

ــة« بهــدف فهمهــا مــن خــالل  يف البدايــة إىل تفكيــك العالقــة مــا بــني »الدولــة« و»الحركــة الصهيونيّ

ــات العالقــة يف »املناطــق املحتلــة«، ومــا هــو دور  ــة وحيثيّ ــة لهــذه العالقــة، وخصوصيّ قــراءة تاريخيّ

ــام 1967،  ــة الع ــتيطان يف األرايض املحتل ــة« يف االس ــة العامليّ ــة الصهيونيّ ــة »املنظّم ــة، وبخاص الحرك
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واألرايّض املحتلــة العــام 1948، وبخاصــة منطقــة النقــب، ومــا هــي طُــرق عملهــا، مــا يُســاعدنا عــىل 

ــب  ــاً، يذه ــام 2017.  وثاني ــة يف الع ــيّة وأيديولوجي ــة سياس ــا كحرك ــة ودوره ــق الصهيونيّ ــم منط فه

ــف  ــّي«، وكي ــون اإلرسائي ــتيطان« و»القان ــني »االس ــة ب ــريورة العالق ــة يف ص ــراءة تاريخيّ ــث إىل ق البح

شــّكل »القانــون« يف املراحــل كافــة التــي لهــا عالقــة بـ»االســتيالء عــىل األرض« مرحلــة يتــم مــن خاللهــا 

إعــادة صيانــة الــذراع االســتيطانيّة، بعــد أن يصطــدم بواقــع ناتــج عــن مامرســات اســتعامريّة تســبق 

عمليّــة الترشيــع، بعكــس مــا هــو متّبــع يف واقــع »طبيعــّي«.  وبعــد فهــم آليّــات الســيطرة اإلرسائيليّــة، 

يذهــب البحــث إىل دراســة السياســة االســتيطانيّة مــن حيــث أماكــن االســتيطان، ومناطــق تواجــده، 

ــطينيّة.   ــازل« الفلس ــاج »املع ــة إنت ــت عمليّ ــف متّ ــة كي ــم: معرف ــرتاتيجّي-األمنّي، واأله ــق اإلس والعم

ــا  ــان ســيايّس فلســطينّي.  أّم ــام كي ــاّدي لقي ــع تشــّكل أســاس م ــة من ــت عــىل األرض عمليّ ــف متّ وكي

الجــزء الرابــع مــن البحــث، فســيكون سياســيّاً فلســطينياً، حيــث يقــّدم حلــوالً وتوصيــات وقــراءة يف 

ــرية  ــر عــىل وت ــي تؤثّ ــاط الت ــز عــىل النق ــه، مــن خــالل الرتكي ــا املمكــن فعل ــة الفلســطينيّة، وم الحال

االســتيطان ومجتمــع املســتوطنني.  ومــن املهــم اإلشــارة، منــذ البدايــة، إىل أن عــىل هــذا البحــث أن 

يكــون جــزءاً مــن عمــل جامعــّي، يتكامــل ويتصــاىف ويُســاهم يف إنشــاء لوحــة معرفيّــة متكاملــة تشــّكل 

ــه، مــن الباحــث  هــي األخــرى بدورهــا جــزءاً مــن لوحــة أكــرب يشــّكلها الشــعب الفلســطينّي بأكمل

حتـّـى الســيايّس، مــروراً بالحــريّف واملــرّب، لتتشــّكل اللوحــة األكــرب التــي يشــحذها البحــث املعــريّف كــام 

ــة وتُســّمى: حركــة تحــّرر. تشــحذها املُقاومــة، وكــام الفــن واألدب واالقتصــاد والرتبيّ

يــود الباحــث توجيــه شــكر خــاص إىل املركــز الفلســطينّي ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســرتاتيجية 

ــن األســتاذ  ــالزم إلنجــاز هــذه الدراســة، وبخاصــة كالً م ــم ال ــب الدع ــح الكات ــذي من »مســارات«، ال

ــه شــكر خــاص، أيضــاً، إىل كل  ــود الباحــث توجي ــاً ي ــل شــاهني.  وطبع هــاين املــرّي، واألســتاذ خلي

مــن د. عميــد صعابنــة، ود. هنيــدة غانــم وديانــا الزيــر وفــارس جقــامن ومجــد كيــال، عــىل دعمهــم 

ــا  ــي قّدموهــا للباحــث خــالل مســرية العمــل عــىل إنجــاز هــذا البحــث، م ومالحظاتهــم القيّمــة الت

ــل الباحــث املســؤوليّة  ــاه وطــّوره وســاهم يف صــدوره بشــكله النهــايّئ، فلهــم كل الشــكر، ويتحّم أغن

الكاملــة عــن كل مــا ورد ويــرد يف هــذا البحــث.
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»لقــد صّممــت الرشكــة اليهوديّــة عــىل أســاس أن تكــون، إىل 

حــد مــا، شكــة كــربى للحصــول عــىل األرض، وميكــن أن نطلــق 

عليهــا )الرشكــة اليهوديـّـة القانونيّــة(.  وعــىل الرغــم مــن أنهــا 
ال متــارس ســلطة ســياديّة، فــإن مهّمتهــا اســتعامريّة خالصــة«.1

ثيودور هرتسل

مل يــأِت اختيــار هــذه الجملــة التــي كُتبــت يف العــام 1896؛ أي حتّــى قبــل انعقــاد املؤمتــر الصهيــويّن 

ــة التــي كُتبــت عــىل  ــه هــذا البحــث.  ولتكــون هــذه الجمل ــة عــىل مــا ســيخوض في األول، إاّل كدالل

يــد األب املؤّســس للحركــة الصهيونيّــة، ثيــودور هرتســل، بــكل مــا تحويــه وتتضمّنــه الجملــة وكاتبهــا 

ومســريته، مدخــالً للحديــث عــن االســتيطان اإلرسائيــّي يف األرايض الفلســطينيّة.  فيــأيت اختيــار الجملــة 

تعبــرياً عــن الزمــن الــذي ســيتنّقل بــني طيّاتــه البحــث، بــني القــرن املــايّض، والقــرن الحــايّل.  فيطــوي 

الزمــن ويحمــل مســتوطنة »ألــون موريــه« التــي أقيمــت ألول مــرّة يف العــام 1975، ويضعهــا مقابــل 

ــة، يضــع التريحــات  ــق يف التشــابه والحال ــي أقيمــت يف العــام 1996، ليدقّ ــا« الت مســتوطنة »عمون

التــي بُثـّـت حينهــا عــىل لســان الساســة اإلرسائيليــني، ليُقارنهــا مبــا يُبــث يف اإلعــالم والشــارع اإلرسائيليني 

حــول إخــالء مســتوطنة »عمونــا« مطلــع العــام 2017.  فيضــع املــايض القريــب والحــارض عــىل صفحــة 

واحــدة، ليحــاول مــن خاللهــام اســترشاف املســتقبل، يُقــارن بــني »أم الحــريان« و»سوســيا«، فيجعلهــام 

ــث  ــالً للحدي ــه مدخ ــإن يف اقتباس ــب، ف ــا الكات ــتعامريّة.  أّم ــة االس ــي املنظوم ــام ه ــدة ك ــة واح حال

ــا.  فاالســتيطان  ــة االســتيطانيّة برّمته ــي، عــودة إىل أصــل االســتيطان والحرك عــن االســتيطان اإلرسائي

ــتوطن األرض،  ــة لتس ــة الصهيونيّ ــت الحرك ــة.  تكّون ــه: املنظوم ــاً، إنّ ــراً وال حدث ــس عاب ــّي، لي اإلرسائي

1  هرتسل، ثيودور.  دولة اليهود، ترجمة: محمد فاضل، عامن: دار الرشوق الدوليّة للنرش، 1896، ص 21. 
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تســتويل عليهــا وتطمــس الدالئــل، تهّجــر البلــدات، فتــزرع مكانهــم أشــجاراً غربيّــة اســتعامريّة.1  تقتلع 

الفلســطينّي مــن أرضــه التــي بنــى عليهــا منزلــه، لتُســكن اليهــودّي مكانــه، تهّجــر القــرى ذات التاريــخ 

ــة.  باختصــار شــديد: االســتيطان هــو التكويــن يف  الطويــل، لتبنــي مســتوطنات جديــدة غريبــة غربيّ

ــة، منــذ  ــة.  وليســت مصادفــة أن االســتيطان اإلرسائيــّي مل يتوقّــف يف الضّفــة الغربيّ الحركــة الصهيونيّ

بنــاء مســتوطنة »كفــار عتصيــون«2 التــي بنيــت مبــاشة يف أيلــول 1967، بعــد احتــالل مــا تبّقــى مــن 
أرايض فلســطني التاريخيّــة، حتّــى يومنــا هــذا.3

قــد يبــدو للوهلــة األوىل أن فتــح بــاب الحركــة الصهيونيّــة وهرتســل، كمدخــل للحديــث عــن 

االســتيطان اإلرسائيــّي يف العــام 2017، غريبــاً نوعــاً مــا، وبخاصــة أن الربامــج السياســيّة املطروحــة عــىل 

الســاحة الفلســطينيّة والدوليّــة اليــوم، ال تــزال متمّســكة بحــل »الدولتــني« إلنهــاء الــراع الفلســطينّي-

اإلرسائيــّي، مــا ينعكــس يف الحالــة الفلســطينيّة عــىل املجــال البحثــّي.  وقــد يبــدو خارجــاً عــن املعتــاد، 

يف ظــل العــدد الكبــري جــداً مــن األبحــاث والدراســات الفلســطينيّة والعربيّــة، التــي تناولــت االســتيطان 

اإلرسائيــّي كدعامــة لهــذا الربنامــج أو نقــد لــه، عــن وعــّي أو دون وعــّي، انطالقــاً منــه أم انطالقــاً مــن 

نقــده كربنامــج ســيايّس، إاّل أنــه بقــي األســاس، يف التحليــل واالســتنتاج البحثّي بــكل ما يخص االســتيطان 

اإلرسائيــّي، وبخاصــة يف الضّفــة الغربيّــة.  فتــارة إلثبــات مقولــة أن إرسائيــل تقتــل حــل الدولتــني، وتــارة 

أخــرى لتشــّكل األبحــاث ســنداً للحــراك الدبلومــايّس والســيايّس الفلســطينّي يف ســاحات الــراع عــىل 

ــه، مــن  ــارة أخــرى ملجابهــة الخطــاب الســيايّس الفلســطينّي ومعارضت ــة، وت ــة الدوليّ ــة والرشعيّ الرواي

خــالل إثبــات مقولــة أن حــل الدولتــني قــد مــات، وآن أوان مــوت الربامــج السياســيّة التــي اتّخــذت منه 

ركيــزة يف عملهــا، وتــارة أخــرى الســتخدام هــذا الحــل كأســاس قانــويّن ووســيلة اعرتاضيّــة عــىل تقــّدم 

ــة  ــات الدوليّ ــة الجناي ــة، كمحكم ــة املختلف ــل الدوليّ ــم املتحــدة واملحاف املــرشوع االســتيطايّن، يف األم

ــار الـ»مــا بعــد صهيونيــني«، جــاء يف  وغريهــا.  وليــس مصادفــة أن ظهــور »املؤرّخــون الجــدد«، أو تيّ

الفــرتة ذاتهــا إلعــالن املبــادئ واتفاقيّــة »أوســلو« مــا بــني منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة وإرسائيــل، ملــا 

ــه هــذه الخطــوة مــن معنــى فكــرّي مالصــق لهــا مــن حيــث الجوهــر الكولونيــايّل إلرسائيــل.   تتضمّن

لقــد تــم تفســري »أوســلو« عــىل أنّهــا بدايــة النهايــة للــراع الفلســطينّي-اإلرسائيّي.  وبالتــايل، فُتحــت 

األرشــيفات وبــدأت املراجعــات النقديّــة والتأريــخ يف ســياق مســاحة أكــرب للتفكــري يف معنــى يهوديّــة 

الدولــة ومراجعــة سياســاتها الخارجيّــة واملحليّــة، يف محاولــة ترمــي إىل التوفيــق بــني وجودهــم ووجــود 

أولئــك الذيــن يعيشــون داخــل إرسائيــل ويف محيطهــا )جــاّمل، 2016(.  وهنــا ال بــد مــن ذكــر حقيقــة 

1  قامــت الحركــة الصهيونيّــة بزراعــة أشــجار الصنوبــر لحراســة األرايض التــي تــم نهبهــا وتهجريهــا؛ بهــدف التغطيّــة عــىل الجرميــة وإخفــاء 

النكبــة مــن املشــهد الحضــارّي.

2  مؤسسة »سالم اآلن«.  البناء االستيطايّن حتّى العام 2015. 

https://goo.gl/XH0uxR :3  املستوطنات األوىل بعد حرب 1967، صحيفة هآرتس
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غايــة يف األهميّــة والســخريّة يف آن واحــد: شــّكلت الفــرتة مــا بــني العامــني 1990-1991؛ أي فــرتة مــا 

ــى  ــة بــني األعــوام 1973 حتّ ــة »أوســلو«، ذروة البنــاء االســتيطايّن يف الضّفــة الغربيّ قبــل توقيــع اتفاقيّ

ــني  ــا ب ــرق م ــىل الف ــك ع ــن ذل ــل ليســتدل م ــن التحلي ــري م ــرء إىل الكث ــاج امل ــام 1.2015  وال يحت الع

الســيايّس الظاهــر، والكولونيــايل الجوهــرّي.

ال يرفــض هــذا البحــث، أو يّدعــي أنــه يطــرح بحثــاً معــزوالً عــن الســياق الســيايّس، بــل يشــّدد عــىل 

ــني.   ــة يف كال االتّجاه ــة تبادليّ ــيايّس بعالق ــيايّس وإىل الس ــن الس ــطينّي م ــرشط الفلس ــث يف ال أن البح

فاالنقــراض هــو حالــة مــوت مســتمر دون والدة، أو خلـّـل متواصــل يف التــوازن مــا بــني الــوالدة واملــوت 

لصالــح املــوت.  أي مبــا معنــاه: إىل الــرتاب وفقــط إىل الــرتاب.  وهــو الــرشط ذاتــه لضــامن اســتمراريّة 

ــا  ــن السياســة وإىل السياســة.  وعندم ــدم انقراضــه: م وتجــّدد املجــال البحثّي-الســيايّس، ولضــامن ع

يتحــّول إىل السياســة فقــط، أو مــن السياســة فقــط، ســيغدو اإلنتــاج الفكــرّي والبحثــي منقرضــاً فاقــداً 

للحيــاة عــىل الرغــم مــن كــرة املطبوعــات.  ويُقصــد بالحيــاة التجــّدد والتطــّور واالســتمرار والتأثــري.  

فالجمــود، هــو، أيضــاً، نــوع مــن أنــواع املــوت، حتّــى لــو كان الجامــد مــا زال يتنّفــس، ومــا زال قلبــه 

ــري  ــريّف والســيايّس، والتأث ــني املع ــة ب ــة الفّعال ــة قصــوى يف التبادليّ ــرى الباحــث أهميّ ــذا، ي ــض.  ل ينب

ــايتّ  ــث السياس ــه البح ــي علي ــاس ليبن ــذا األس ــن ه ــق م ــني، وينطل ــادل يف كال االتجاه ــاّب املتب اإليج

كامــالً، فينتقــل مــا بــني املــرشوع االســتعامرّي ليتفّحــص الحالــة الفلســطينيّة يف النقطــة الزمنيّــة ذاتهــا، 

ــة، مــن  ليســتنتج تأثريهــا اإليجــاّب أو الســلبّي عــىل املــرشوع واملجتمــع االســتيطايّن يف الضفــة الغربيّ

ــتيطان  ــرية االس ــة يف وت ــرّيات ملحوظ ــا تغ ــّكلت فيه ــي تش ــة، الت ــات التاريخيّ ــراءة يف املحطّ ــالل ق خ

ــة كأيديولوجيــا ومامرســة سياســيّة-اجتامعيّة.  ومقولــة:  أو البنــاء االســتيطايّن تحــت ســقف الصهيونيّ

ــة  ــا مقول ــل تحمــل بداخله ــرة، ب ــة عاب ــأِت يف هــذا الســياق كمقول ــة«، مل ت »تحــت ســقف الصهيونيّ

البحــث املعرفيّــة والسياســيّة، إذ يــرى البحــث يف الصهيونيّــة أيديولوجيــا ومامرســة سياســيّة يف الوقــت 

ذاتــه، ويتعامــل معهــا انطالقــاً مــن هــذا األســاس أكــر مــاّم يتعامــل معهــا كأيديولوجيــا مجــرّدة مــن 

الســياق الســيايّس.  فعــىل الرغــم مــن أن املــدارس داخــل الصهيونيّــة كثــرية ومتشــّعبة، فــإن مــا يهّمنــا 

يف بحثنــا هــذا هــو دراســة مامرســتها السياسيّة/االســتعامريّة، أي االتجــاه الســيايّس الــذي اتخذتــه ومــا 

ــة  ــد كاف ــتكمل بع ــخ، ومل تس ــداد التاري ــد يف ع ــح بع ــة مل تُصب ــة أّن الصهيونيّ ــذه، وبخاص ــت تتخ زال

ــاً،  ــرّب عموم ــن الع ــطني والوط ــان يف فلس ــىل األرض واإلنس ــيطرة ع ــعى إىل الس ــة تس ــا كحرك مراحله

ــة يف هــذا الوطــن. ومكانــة فلســطني الجيوسياســيّة والرتاثيّ

إذاً، فمــن أيــن ســندرس هــذا االســتيطان؟ نعــود إىل البدايــة، مــن املدخــل والتأســيس، يقــول هرتســل: 

1  مؤّسسة »سالم اآلن«.  »جدول »البناء االستيطايّن حتّى العام 2015«، متوفّر عىل الرابط التايّل:

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/construction          
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ــة  ــة اإلرسائيليّ ــا الدول ــد حينه ــل يقص ــن هرتس ــد، مل يك ــود«.1  بالتأكي ــة اليه ــت دول ــازل أّسس »يف ب

الحاليّــة بوزاراتهــا ومؤسســاتها البريوقراطيّــة اإلداريّــة املختلفــة عــىل الشــاكلة التــي نراهــا، أو النظــام 

ــا  ــت عنه ــي انبثق ــرة الت ــت الفك ــام 1897، كان ــازل األول الع ــر ب ــود يف مؤمت ــة اليه ــيايّس.  فدول الس

املنظّمــة،2 التــي أّسســت بدورهــا لدولــة اليهــود مــن خــالل ذراعــني هــام باألســاس الوكالــة اليهوديـّـة، 

واملنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة.  كانــت الحركــة التــي وضعــت أمــام نصــب عينيهــا إقامــة دولــة اليهــود 

وتشــّكل إرسائيــل تجســيداً ماّديــاً لهــذه الرؤيــة يف هــذه املرحلــة.  فإرسائيــل كتعبــري مــاّدي عــن نشــاط 

الحركــة الصهيونيّــة الكولونيــايّل، ميكــن اعتبارهــا محطـّـة وأداة يف آن واحــد؛ أي محطـّـة ارتــكاز وتأســيس 

وانطــالق منهــا وعــودة إليهــا عــىل طريــق االســتعامر االســتيطايّن كمــرشوع؛ وأداة تقــوم عــىل احتــكار 

العنــف يف املنطقــة مــا بــني نهــر األردن والبحــر األبيــض املتوّســط.  وليــس اعتباطــاً يذهــب البحــث 

إىل التقســيم بــني »الدولة-املــرشوع«، بــل يشــّدد عــىل أهميّــة هــذا يف املراحــل األوىل للبحــث، لتفســري 

ــام  ــم م ــف دون ــني 400-500 أل ــا ب ــل م ــالً، بتحوي ــت، مث ــة« قام ــة أن »الدول ــة، وبخاص ــذه العالق ه

ــة إىل ذراع يُدعــى »شــعبة االستيطان-قســم االســتيطان« يف  يســّمى »أرايض الدولــة« يف الضفــة الغربيّ

املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة، وهــو قســم غــري حكومــّي )رســمياً(، ولكنــه مدعــوم مــن الحكومــة.  هــذا 

املعطــى، عمليــاً، يفتــح أمامنــا بابــاً جديــداً للبحــث يف أســس هــذه العالقــة التــي تســري عــىل امتــداد 

فلســطني التاريخيّــة، حيــث تختفــي دولــة »القانــون« وتُصبــح »أمنــاه- شكــة البنــاء التــي تبنــي غالبيّــة 

ــة  ــام حال ــن أم ــتوطنني«.  إذاً، نح ــتوطنني، »أم وأب املس ــد املس ــف أح ــب وص ــتوطنات« بحس املس

تُثبــت أن النشــاط االســتيطايّن وبعــد 69 عامــاً مــن تأســيس الدولــة اإلرسائيليّــة، ال يــزال بيــد املنظّمــة 

الصهيونيّــة، ولــو، تســتويل عليــه الـ»دولــة« بوصفهــا مجموعــة مــن املؤّسســات الرســميّة التــي تخضــع 

ــة.  الدولــة تســتويّل لتحــّول إىل  لقوانــني أســاس، ونظــام حكــم، وتحتكــم إىل معاهــدات وقوانــني دوليّ
»املنظّمــة« بوصفهــا »شكــة كــربى للحصــول عــىل األرض«.3

ــّي يف  ــتيطان اإلرسائي ــي تتطــرّق إىل االس ــيّة الفلســطينيّة الت ــاث السياس ــبه إجــامع يف األبح ــاك ش هن

ــه بعــد احتــالل  ــة العــام 1967، عــىل أن تحــّوالً طــرأ عــىل الخطــاب االســتعامرّي برّمت األرايّض املحتل

ــة،  ــتيطان التوراتيّ ــة االس ــادر شعيّ ــث مص ــن حي ــطينيّة، م ــن األرايّض الفلس ــى م ــا تبّق ــل مل إرسائي

ــد مصطفــى، مثــالً،  ــة.  فيقّســم مهّن ــة العمليّ والهــوس الدينــّي الخــاليّص الــذي يتاميــز عــن الصهيونيّ

ــة.   ــة يهوديّ ــن؛ والثانيّ ــة القــرن العرشي ــة نشــأت يف بداي ــة إىل كولونياليّتــني: األوىل صهيونيّ الكولونياليّ

ويوظّــف املصطلحــني لتوضيــح اإلطــار الفكــرّي الــذي اعتُمــد لتشــّكل املجتمــع االســتيطايّن يف الضّفــة 

https://goo.gl/9IfaVa :1  »كيف متت صياغة اإلرسائيليّة يف 66 جملة«، صحيفة هآرتس

2  املقصود هنا املنظّمة الصهيونيّة العامليّة التي تأّسست يف مؤمتر بازل األول العام 1897.

3  هرتسل، دولة اليهود، مصدر سابق، ص 21.
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الغربيّــة.1  وعــىل الرغــم مــن صّحــة اّدعــاء مصطفــى يف الحديــث عــن إطــار فكــرّي متميّــز عــن اإلطــار 

الفكــرّي ذاتــه الــذي اســتعملته الكولونياليّــة الصهيونيّــة يف فلســطني العــام 1948، فإنـّـه يشــّكل ســيفاً 

ذا حّديــن إذا مــا رفعنــاه إىل املســتوى السيايّس-الشــعبّي واملعــريّف املرتبــط بــه، وتأثــريه عــىل الوعــّي 

ــة، واإلجابــات  ــة االســتيطان يف الضّفــة الغربيّ الفلســطينّي.  فيصبــح االهتــامم، مثــالً، يف مصــادر شعيّ

عــن هــذا االســتيطان، مــن السياســة أم التــوراة، مــن العمــل أم مــن الخــالص.  حــل مســألة اليهــود 

ــة  ــل علامنيّ ــاغوت« مقاب ــتوطنة »بس ــودّي يف مس ــان اليه ــة إمي ــيايّن، درج ــالص املس ــا أم الخ يف أوروب

ــة  ــة يف األرض املوعــودة، مقابــل ليرباليّ ــاين واألحقيّ اليهــودّي يف »نتانيــا«، إميــان بينيــت بالخــالص الربّ

هرتســوغ الــذي يريــد االنفصــال عــن الفلســطينيّني مــن خــالل حرهــم يف معــازل ُمحاطــة بجــدار.  

ــة«، مامرســات شــبيبة التــالل  ــة« و»غــري القانونيّ ــة املســتوطنات »القانونيّ وبعدهــا، ننتقــل إىل مرحل

ــة.   مقابــل املســتوطنني يف املناطــق القريبــة مــن »الخــط األخــرض«، حيــث هــم أكــر اعتــداالً وليرباليّ

ــر  ــه أك ــة اآلخــر عــىل أنّ ــز عــىل املامرســات، ودوره يف شعن ــري هــذا الرتكي ــن الذهــن تأث ــب ع ويغي

طبيعــّي.  فتحــرض يف العناويــن مقــوالت كـ»مامرســات شــبيبة التــالل ال متثـّـل األغلبيّــة«، لتطــل صحيفة 

هآرتــس بعــد حــرق عائلــة الدوابشــة يف تقريــر عــن »التعايــش« بــني املســتوطنني والفلســطينيني يف 

الضّفــة، ليبــنّي أن ســلوك املســتوطنني ال ميكــن اختزالــه يف مامرســات »شــبيبة التــالل«.  فنصبــح أمــام 

واقــع »طبيعــّي« و»غــري طبيعــّي« يؤثـّـر عــىل الوعــّي للــراع.  ويغــدو املســتوطن يف الجليــل مثــالً ذا 

اختــالف جوهــرّي عــن املســتوطن يف الضّفــة الغربيّــة، عــىل الرغــم مــن أن كليهــام مارســا الكولونياليّــة 

ذاتهــا مــن حيــث »االســتيالء عــىل األرض واســتهداف الفلســطينّي«.

وال يقتــر الحديــث عــن املســتوطنني مــن حيــث املامرســات، إذ تنقســم املســتوطنات ذاتهــا، أيضــاً، يف 

اإلعــالم اإلرسائيــّي، مــا ينعكــس عــىل اإلعــالم الفلســطينّي مــن خــالل الرتجمــة غــري املســؤولة لألخبــار 

ــة  ــة«، عنريّ ــري قانونيّ ــة« و»غ ــّي إىل »قانونيّ ــالم اإلرسائي ــواردة يف اإلع واملصطلحــات والتســميات ال

ــه،  ــة للمســتوطنني.  وهــذا كلّ ــة االجتامعيّ ــة الســّكانية والخلفيّ ــث الرتكيب ــع مــن حي ــة الطاب وُمعتدل

ــؤر  ــاً، نشــأت كب ــة تقريب ــة الغربيّ ــة املســتوطنات يف الضّف ــار أن غالبيّ طبعــاً، دون األخــذ بعــني االعتب

اســتيطانيّة وبطريقــة تبــدو للوهلــة األوىل »غــري قانونيّــة«، إاّل أنّهــا تحّولــت إىل »قانونيّــة« مبــاشة بعد 

أن دعمتهــا أذرع النظــام االســتعامرّي املختلفــة بطــرق بعضهــا رســميّة وبعضهــا »غــري رســميّة«، حتـّـى 

أصبحــت بالحجــم الــذي مل يعــد بعــده مــن املمكــن اعتبارهــا »غــري قانونيّــة«.  فمســتوطنة »كريــات 

أربــع«، مثــالً، تأّسســت بعــد أن قــام مجموعــة مــن رجــال الديــن اليهــود باســتئجار فنــدق يف منطقــة 

ــدا مئــري  ــه.  فاعتربتهــم حكومــة غول الخليــل عشــيّة عيــد الفصــح العــام 1968، ورفضــوا الخــروج من

حينهــا »خارجــني عــن القانــون«، ومل توافــق عــىل إقامــة املســتوطنة بدايــة.  فقــام الجيــش اإلرسائيــّي، 

1  انظر: مهّند مصطفى.  املستوطنون من الهامش إىل املركز، رام الله: املركز الفلسطينّي للدراسات اإلرسائيليّة »مدار«،  2013.
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وبدعــم مــن موشــيه ديــان بنقلهــم إىل معســكر للجيــش اإلرسائيــّي عــىل أعــىل تــالل الخليــل، حيث تم 

بنــاء الشــقق الســكنيّة لهــم باعتبارهــا غــرف نــوم للجنــود، ودعمهــم كل مــن وزيــر العمــل يغــآل ألــون 

وشــمعون برييــس،1 حتّــى تحّولــت املســتوطنة إىل وكــر لليمــني الدينــّي املتطــرّف.  وبعــد أن ســمحت 

لهــم الحكومــة اإلرسائيليّــة باالســتيالء عــىل التــالل املجــاورة، تــم االعــرتاف بـ»قانونيّــة« املســتوطنة يف 

العــام 1971ـ  ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن »كريــات أربــع« شــّكلت مهــد ظهــور الحــركات االســتيطانيّة 

التــي ســيتطرّق إليهــا البحــث الحقــاً؛ مثــل »شــبيبة ألــون موريــه«، و»غــوش إمونيــم«.  ويف املقابــل، 

ــة«، بــات يســكنها أكــر مــن 7 آالف مســتوطن، وتعــد  هــذه املســتوطنة التــي بــدأت كـ»غــري قانونيّ

ــاحة  ــويّن« مس ــري القان ــويّن« و»غ ــى »القان ــايّل، يبق ــل.2  وبالت ــتوطنات يف الخلي ــرب املس ــن أك ــوم م الي

ــخريّة أن  ــتغراب والس ــري لالس ــن املث ــتعامريّة، وم ــة االس ــا املنظوم ــا وفيه ــن خالله ــب م ــة تلع رماديّ

ــؤرة«  ــرى يف »الب ــه البحــث، إذ ي ــزم ب ــم التعامــل مــع هــذه التســميات فلســطينياً.  وهــذا مــا يلت يت

مــرشوع مســتوطنة مســتقبليّة.  ويــرى يف »غــري القانــويّن« مرشوعــاً »قانونيّــاً« إذا مل يتــم التعامــل معــه 

فلســطينياً بالشــكل املالئــم، وهــو مــا ســيطرّق إليــه البحــث الحقــاً أيضــاً.  وإذا مــا ركّــز عــىل »البــؤر« 

ــا نتحــّدث  ــة، فذلــك لهــدف اســترشاف املســتقبل عــىل األرض -ومبــا أنّن يف مرحلــة مــن مراحلــه التاليّ

عــن حالــة رصاع، فــإن البــؤرة بالــرضورة ميكــن أن تكــون، أيضــاً، مــرشوع مســتوطنة مصــريه الفشــل- 

أي أن البــؤر االســتيطانيّة تُصبــح مســتوطنة كبــرية يف حــال صمــت الفلســطينّي أو العــرّب أو الــدويل.

إن مــا يُســّمى اليــوم »اليمــني املتطــرّف«، أو »األعشــاب الضالـّـة«، هــو نتــاج حتمّي للمســرية السياســيّة 

اإلرسائيليّــة، فكــام يف »كريــات أربــع«، جّهــز ديـّـان العلــاميّن الحاضنــة الجغرافيّــة واملســاحة السياســيّة 

لحركــة »كاخ«، شــّكل شــارون الحاضنــة ذاتهــا لـ»غــوش إمونيــم«.  ودعمهــم برييــس أيضــاً.  وخرافــة 

»املعجــزة«؛ أي االنتصــار اإلرسائيــّي العــام 1967، واحتــالل مــا تبّقــى مــن فلســطني التاريخيّــة، مل تُخلق 

يف مركــز »هــراف«،3 بقــدر مــا ُخلقــت يف الخطــاب الــذي صــّور االنتصــار عــىل أنـّـه »معجــزة ربّانيــة« 

ــاالً بعــد يومــني عــىل  ــذي أصــدر مق ــش ال ــة بالجي ــة.  بداي ــادة علامنيّ ــه قي )ســيغيف، 2005( وقادت

االحتــالل يف نــرشة للقيــادة العســكريّة الوســطى تحــت عنــوان »بــالد واحــدة«،4 مــروراً بإســحاق رابــني 

الــذي وعــد بعــدم تفكيــك املســتوطنات، وصــوالً إىل برييــس الــذي كان مــن أشــد دعــاة االســتيطان يف 

1  املركز الفلسطينّي للدراسات اإلرسائيليّة »مدار«، مستوطنة »كريات أربع«، متوفّر عىل الرابط التايل:

https://goo.gl/15l5Lc           

2  دائرة اإلحصاء املركزيّة اإلرسائيليّة.

3  يعــد »مــركاز هــراف« املركــز الدينــّي الروحــي لتيّــار »الصهيونيّــة املتديّنــة«، وميكــن االطـّـالع أكــر عــىل املركــز مــن خــالل قــراءة التقريــر 

التــايّل تحــت عنــوان »نظــرة عــىل نشــأة مــركاز هــراف وفكــره ومكانتــه«:

https://goo.gl/aRgJLg         

4  مقتبس لدى مصطفى.  املستوطنون من الهامش إىل املركز، مصدر سبق ذكره، ص 17.
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الضّفــة الغربيّــة )أرنســونن، 1990(، فاالنتقــال إىل الخطــاب املســيايّن االســتيطايّن وخطــاب الخــالص، تــم 

عمليــاً عــىل يــد »علامنيــي« إرسائيــل ذاتهــم، وقــادة األجهــزة املختلفــة يف النظــام االســتعامرّي.

ال ميكــن أن يُخفــي اإلنســان الرهبــة التــي تجتاحــه يف معــرض الكتابــة والبحــث عنهــا، فهــي األرض؛ 

ــة« بوصفهــا أيديولوجيــا ومامرســة سياســيّة-اجتامعيّة  ــع األول للــراع مــع »الصهيونيّ الجوهــر واملربّ

)بشــارة، 2005(، والحاضنــة املاّديــة للمجتمــع والدولــة، ليتطــّور وينمــو ويتوّســع.  ومهــام يكــن كــم 

ــذي صــدر يف هــذا املجــال، يبقــى البحــث يف األرض ومنظومــات الســيطرة عليهــا مجــاالً  األبحــاث ال

مفتوحــاً للتجديــد، وبخاصــة إذا مــا نظرنــا إىل األرض عــىل أنّهــا هــذا الجســد الجغــرايّف الــذي يتطــّور 

املجتمــع فيــه وينمــو، وبخاصــة أنّهــا هــي ذاتهــا مركــز الــراع بــني الســّكان األصليــني واملُســتعمرين، 

ــا،  ــني منه ــّكان األصليّ ــع الس ــتيطايّن لقل ــتعامر االس ــارع االس ــون.  فيص ــا يتصارع ــن أجله ــا وم وعليه

ويصارعــون هــم، بــكل مــا فيهــم مــن قــّوة وإمكانيّــات تضحيّــة، للبقــاء فيهــا.  ولطاملــا ال يــزال الســّكان 

األصليّــون عــىل األرض، فــإن املســتعمرين ال يزالــون غــري قادريــن عــىل اإلعــالن عــن نرهــم.  وهــذا 

ــّي،  ــكل يوم ــره بش ــاد تدوي ــتمر يُع ــل ُمس ــىل األرض فع ــراع ع ــث ال ــطينّي، حي ــرشط الفلس ــو ال ه

ــاء االســتيطايّن  ــداً مــن خــالل الســيطرة عليهــا والبن ــوٍم ميــّر، يفــرض االحتــالل واقعــاً جدي فمــع كل ي

فيهــا إلعــالن ســيادة، والسياســات االســتعامريّة.  فيبقــى املجــال للتجديــد فيهــا مفتوحــاً أمــام البحــث 

الدائــم واملُســتمر كــام هــو الــراع ال يــزال مســتمراً.
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»الهــدف النهــايئ والفعــي مــن الصهيونيــة، لــن يظهــر إال يف 

ــون  ــح الك ــة متن ــة قومي ــكيل ثقاف ــد تش ــة، عن ــة الثالث الدول

كلــه بعــض تفوقهــا، مثلــام هــو مكتــوب مــن صهيــون تخــرج 
ــة«.1 الرشيع

زئيف جابوتنسيّك

عــىل الرغــم مــن أن تعريــف إرسائيــل والنظــام الســيايّس فيهــا ليــس موضوعنــا يف هــذا البحــث الــذي 

يعنــى يف االســتيطان، وبخاصــة أّن هــذا النظــام الســيايّس بُحــث بتوّســع عــىل يــد باحثــني عــّدة عــرب 

وإرسائيليــني بهــدف تعريفــه، فإنــه يعــود ويفــرض ذاتــه عــىل البحــث مــن جديــد مــع كل مــرّة نحــاول 

ــّوة عــىل الباحــث  ــا بق ــة ذاته ــرض التناقضــات يف املنظوم ــا.  فتف ــة مامرســات النظــام أو فهمه معرف

ــة  ــة، دميقراطيّ ــة، وبعدهــا نيوليرباليّ ــارة اشــرتاكيّة، وأخــرى ليرباليّ ــم بتفســري مامرســاتها، فهــي ت املهت

ــة يف آن  ــة وثيولوجيّ ــة، علامنيّ ــه ليســت دكتاتوريّ ــة ويف الوقــت ذات ــة، هــي ليســت دميقراطيّ ويهوديّ

واحــد، فرناهــا ليرباليّــة بعــض الــيء، وتتوّجــه نحــو الرشعيّــة التوراتيّــة املســيانيّة الخالصيّــة، فتنتقــل 

مــن مســألة اليهــود يف أوروبــا واملحرقــة إىل العــودة إىل األرض بعــد شــتات دام أكــر مــن 2000 عــام.  

هــذه التناقضــات جميعهــا، تضعنــا أمــام نظــام مركـّـب جــداً، رمبــا يحتــاج ألكــر مــن مصطلــح ومفهــوم 

وداللــة لوصفــه كمنظومــة ســيطرة شــاملة وواحــدة بــني البحــر املتوّســط ونهــر األردن، يُجمــع القــادة 

اإلرسائيليّــون عــىل أن تبقــى كــام هــي عليــه، ويرفضــون، بشــكل قاطــع، أي وجــود أمنــّي غــري إرسائيــّي 

يف املنطقــة ذاتهــا، ويذهــب آخــرون إىل رفــض أي وجــود أمنــّي أو بــرشّي غــري يهــودّي أيضــاً، باعتبــار 

1  مقتبس من كتاب: أمل جاّمل.  الفكر الصهيويّن يف متاهات التجديد والتحديث، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 2016.
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ــح هــذا  ــذي يفتت ــاس ال ــة، مــن االقتب ــدأ؟ نعــود إىل البداي ــن نب ــم«.  إذاً، فمــن أي غــري اليهــود »غويي

الفصــل، فــرنى يف الجملــة ذاتهــا: »الدولــة« و»الصهيونيّــة«.  ونــرى، أيضــاً، أن العامــل الزمنّي-املرحــّي 

يف املقولــة ذاتهــا يتبــع إىل »الدولــة«، ويُجــرَّد مــن »الصهيونيّــة«، مــا ميكــن تفســريه عــىل النحــو التــايّل: 

هنــاك تتابــع ألكــر مــن دولــة عــىل املراحــل املختلفــة، وهنــاك صهيونيــة واحــدة مــن حيــث احتكامهــا 

إىل املنبــع األيديولوجــّي ذاتــه واملوقــف ذاتــه مــن األرض، وإن تباينــت أو تعــّددت أشــكال وأســاليب 

ــة  ــا عالق ــة«؟1 م ــف »الدول ــن تق ــداً.  إذاً، فأي ــاً واح ــتيطان يف األرض منبع ــى االس ــيطرة؛ أي يبق الس

»الدولــة« األوىل بالصهيونيّــة؟ وكيــف تُرســم حــدود مثــل عالقــة كهــذه؟

هنــاك فــرق شاســع مــا بــني الدولــة التــي يحكمهــا قانــون وقضــاء مســتِقل نســبياً، وفيهــا انتخابــات 

برملانيّــة وحكومــات يتــم انتخابهــا بانتخابــات دميقراطيّــة، وفيهــا تعّدديــة حزبيّــة وإعــالم منفتــح وحــر 

ــون االســتيالء والنهــب  ــون ســوى قان ــني مــرشوع اســتعامر اســتيطايّن ال يحكمــه أي قان ــا، وب نوعــاً م

ــة أّسســها مــرشوع، وهــو  ــل، كدول ــة إرسائي ــى يف حال ــب.  وحتّ ــك والرتهي ــل والتهجــري والتفكي والقت

ــل  ــا، أي إرسائي ــوارق.  ففيه ــد ف ــه ال يوج ــول إنّ ــن الق ــويّن، ال ميك ــرشوع الصهي ــة امل ــذه الحال يف ه

الدولــة، نظــام قضــايّئ مســتقل نوعــاً مــا، وإعــالم منفتــح ومؤثـّـر أيضــاً، ونظــام انتخــاّب ومتثيــل نســبّي 

ــة،  ــة دميقراطيّ ــل دول ــار إرسائي ــن اعتب ــل، ال ميك ــة.  ويف املقاب ــة فّعال ــلطات ورقاب ــل س ــام فص ونظ

ــني  ــارخ ب ــض الص ــود إىل التناق ــك يع ــة، وذل ــة الدميقراطيّ ــربايّل للدول ــث واللي ــوم الحدي ــاً، باملفه أيض

يهوديّتهــا ودميقراطيّتهــا.2  وال يوافــق الباحــث، أيضــاً، بصــورة تاّمــة، مــع الطــرح عــىل أّن النظــام فيهــا 

»إثنوقراطــّي« كــام يعرفهــا يفتاحئيــل مثــالً بالقــول إن »النظــام الســيايّس اإلرسائيــّي هــو نظــام يعمــل 

ــة  ــم، وعــىل كيفيّ ــىل اإلقلي ــة والســيطرة ع ــرض اإلثنيّ ــل يف ف ــع والتوغ ــن التوّس ــة م عــىل متكــني األّم

ــث:  ــاشة بالبح ــة مب ــا عالق ــيّة له ــة أساس ــود إىل نقط ــك يع ــه«.3  وذل ــم ذات ــوارد يف اإلقلي ــع امل توزي

ــاً وليســوا جــزءاً منــه، وهــم يف  ــة وغــزّة، خــارج النظــام الســيايّس كليّ الفلســطينيّون يف الضّفــة الغربيّ

الوقــت ذاتــه جــزء مــن منظومــة ســيطرة النظــام، حيــث يتــم اســتهدافهم مــن خــالل النظــام ذاتــه 

وبــأدوات ســيطرة النظــام ذاتهــا، التــي تعمــل باملــوازاة، أيضــاً، إلبقائهــم »خــارج« هــذا النظــام )أزوالي، 

ــري، 2012(. أوف

أّمــا كلمــة »احتــالل«؛ أي االحتــالل العســكرّي باملفهــوم التقليــدّي كــام يعرّفــه القانــون الــدويّل، فهــي 

ــة ســيطرة عــىل الفلســطينّي، إن كان  ــة تتــم فيهــا بصــورة ممنهجــة عمليّ غــري كافيــة لوصــف وضعيّ

1  القصد بـ»الدولة« هنا إرسائيل.  ويقصد بـ»الصهيونيّة« الحركة مبؤّسساتها املختلفة ومامرساتها السياسيّة.

ــه: مواطــن؛ املؤسســة  ــة إىل شــارون، رام الل ــة الدول ــن يهوديّ ــي بشــارة.  م ــاب:  عزم ــن كت ــراءة الفصــل األول م ــن ق 2  لالســتزادة ميك

.2006 الدميقراطيــة،  لدراســة  الفلســطينية 

3  انظر: أرون يفتاحئيل.  اإلثنوقراطّية، ترجمة: املركز الفلسطينّي للدراسات اإلرسائيليّة »مدار«، 2012.
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ــا تــأيت  ــذايتّ للفــرد الفلســطينّي.  وهن بوصفــه املجتمــع؛ أي الجســد االجتامعــّي أو الجســد املــادّي ال

اإلشــارة، مثــالً، إىل أن األرض تعتــرب محتلــة بحســب القانــون الــدويّل واملــاّدة 24 مــن الئحــة الهــاي: 

ــة مــن اتفاقيــات جنيــف  ــة لجيــش العــدو.1  وتُنــص املــاّدة الثانيّ حــني تكــون تحــت الســلطة الفعليّ

األربعــة عــىل أن االتفاقيــات تــري عــىل أي أرض يتــم احتاللهــا أثنــاء عمليــات عدائيــة دوليــة.  كــام 

تــري، أيضــاً، يف الحــاالت التــي ال يواجــه فيهــا احتــالل أرض دولــة مــا أي مقاومــة مســلّحة.2  إضافــة 

إىل أن القانــون الــدويّل يعتــرب االحتــالل فعــالً مؤقتــاً، ومينــع أي تغيــريات دميغرافيّــة مــن ناحيــة منــع 

نقــل الســّكان إىل املنطقــة املحتلــة.  ويف فلســطني، عمليــاً، نحــن أمــام خــرق كامــل للقانــون الــدويّل 

وجميــع املعاهــدات التــي تعــرّف »االحتــالل«، ومتنحنــا صــورة ملــا ميكــن اعتبــاره »احتــالالً«.  ويُضــاف 

ــني  ــا ب ــع للُمســتعِمرين م ــل الري ــة والتنّق ــة األم« واألرايّض املحتل ــني »الدول ــة ب ــاً، العالق ــه، طبع إلي

»الدولــة« و»املســتعمرة«، واآلخــذة باالزديــاد والتامســك أكــر مــع زيــادة عــدد املســتوطنني يف الضّفــة 

ــة وشــبكة الطــرق التــي قــام ببنائهــا شــارون، وســيتطرّق البحــث إليهــا الحقــاً.  هــذا الخــرق  الغربيّ

املســتمر والواضــح يعــود أساســاً إىل جوهــر املــرشوع الصهيــويّن كمــرشوع اســتعامر اســتيطايّن، ونظــرة 

املجتمــع واملســتوى الســيايّس الرســمّي اإلرسائيــّي إىل هــذه األرايض التــي تــم احتاللهــا يف العــام 1967.  

ــا  ــادة عــىل أنّه ــّور ع ــالل«.  وتُص ــا كـ»احت ــا أو التعامــل معه ــد كل البعــد عــن النظــر إليه وهــو بعي

ــة والتعليــم اإلرسائيــّي،  »عــودة« أو »تحريــر« لــألرايض، وليــس احتــالالً.  ولعــل مــا قالــه وزيــر الرتبيّ

نفتــايل بينيــت رداً عــىل ســؤال مذيعــة قنــاة )CNN( حــول البنــاء يف األرايض املحتلــة بالقــول إنــه »ال 

ــذ 2000 عــام«، هــذا  ــل من ــالل، اليهــود يعيشــون يف أرض إرسائي ــح احت أوافــق مــع اســتعامل مصطل

ــألرايض  ــة، ل ــف األول اإلرسائيليّ ــادات الص ــة، وقي ــيّة اإلرسائيليّ ــارات األساس ــة التيّ ــد رؤي ــول يجّس الق

ــة.   ــل، السياســات واملامرســات االســتيطانيّة يف الضفــة الغربي ــة العــام 1976.  ويفــّر، يف املقاب املحتل

ــل  ــص عــىل مســتوى التمثي ــة، اآلخــذ بالتقلّ ــإن املعســكر اآلخــر يف السياســة اإلرسائيليّ ــل، ف ويف املقاب

ــا بالــرضورة نســتنتج أن التغيــري هــو  ــة- فإنّن ــات عاّم ــا نتعامــل مــع نظــام انتخاب الســيايّس -ومبــا أنّن

ــة أكــر، وليــس مجــرّد تغيــري يف املســتوى الســيايّس. تغيــري يف املجتمــع اإلرسائيــّي نحــو تديّــن وميينيّ

ــة أكــر مــن تســميّتها »احتــالالً« عــىل ســبيل املامرســة االســتعامريّة،  ــة مركّب ــاً، نحــن أمــام حال عملي

وهــي أقــرب عمليــاً إىل األبارتهايــد غــري املُعلــن.  ولكــن، ال ميكــن، يف املقابــل، االّدعــاء أنّهــا »أبارتهايــد 

متكامــل«، أو »احتــالل فقــط«.  نحــن أمــام وضعيّــات وحــاالت سياســيّة نابعــة مــن اختــالف حّددتــه 

املنظومــة االســتعامريّة ذاتهــا لتجّمعــني فلســطينيني، وثالــث ُمحــارص، ورابــع مهّجــر، وكافــة التجّمعات؛ 

ــط:   ــر عــىل الراب ــة«، متوفّ ــدويّل اإلنســايّن: أســئلة وأجوب ــون ال ــالل والقان ــب األحمــر، »االحت ــة للصلي ــة الدوليّ ــع اإللكــرتوين للجن 1  املوق

https://goo.gl/zh7tSj

2  املصدر ذاته.
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أي الخصوصيّــات، هــي نتــاج مامرســة اســتعامريّة واحــدة تســتفيد مــن تجــارب اســتعامريّة مختلفــة 

وتطبّقهــا يف آن واحــد، ومــن خــالل أذرع مختلفــة يف نظــام اســتعامرّي واحــد.  ولفهــم هــذه الحالــة 

ــاس  ــيك يف االقتب ــه جابوتنس ــرّب عن ــذي يع ــن« ال ــود إىل »الزم ــايّل، نع ــث الح ــياق البح ــة يف س املركّب

الــوارد أعــاله كمراحــل مــن خــالل »الــدول- األوىل والثانيّــة والثالثــة«،1 مقابــل زمــن متواصــل مســتمر 

للمــرشوع.  وإذا مــا ســلّمنا بحقيقــة أن »الدولــة« هــي تعبــر مــاّدي للنشــاط االســتعامرّي الصهيــويّن؛ 

أي املــرشوع، فإنّنــا بالــرورة أمــام املحــور الزمنــّي ذاتــه لكليهــام.  ومبــا أن املــرشوع هــو الجوهــر 

ــدى  ــي إح ــا، ه ــهدها يف أيامن ــي نش ــة« الت ــإن »الدول ــر، ف ــر الظاه ــي التعب ــة ه ــاس، والدول واألس

املراحــل عــىل محــور الزمــن املســتمر للمــرشوع.  ومبــا أن االســتيطان هــو جوهــر املــرشوع الصهيــويّن، 

ــويّن يف  ــتيطان الصهي ــة االس ــذ بداي ــّر من ــذي مل يتغ ــد ال ــت الوحي ــتيطان، الثاب ــه؛ أي االس ــظ أن نلح

فلســطني.  إذ ومنــذ إقامــة املســتوطنة األوىل العــام 1881، بقــّي الثابــت الوحيــد2 هــو االســتيالء عــىل 

األرض.  فتتغــّر املســّميات والحكومــات واألســامء والروايــات والرشعّيــة، و»بغــض النظــر عــام يقولــه 

ــرق  ــس الع ــاء لي ــيّس لإللغ ــع الرئي ــإن الداف ــوه- ف ــر ليقول ــم الكث ــادة لديه ــم ع ــتعمرون -وه املس

ــع يف املــكان هــو  ــة، أو درجــة الحضــارة( ولكــن الحصــول عــىل األرض.  التوّس ــن، أو اإلثنّي )أو الدي

العنــر الخــاص الــذي ال ميكــن اختزالــه للكولونيالّيــة االســتعامريّة«.3  ومــن هــذا املنطــق الجوهــرّي 

يف الحركــة الصهيونّيــة، يولــد التنافــر مــع الفلســطينّي، املوجــود يف الحّيــز واملــكان-األرض.  وبالتــايّل، 

فإنّــه العائــق املركــزّي أمــام قــدرة املــرشوع عــىل التوّســع يف هــذا الحّيــز.

»الدولة« و»المشروع«: بين إعادة التوزيع الوظائفي وإعادة 

إنتاج الخطاب االستعمارّي
ــة القامئــة عــىل احتكارهــا العنــف، جــاء املــرشوع  كــام هــي الدولــة مجمــوع مــن املؤّسســات اإلداريّ

الــذي يهــدف إىل بنــاء »الدولــة« عــىل هيئــة مجموعــة مــن املؤّسســات غــري املحتكــرة للعنــف بعــد، 

ــرة إىل  ــا- أي الفك ــل األيديولوجي ــأنها أن تحم ــن ش ــي م ــة الت ــف -أي املرحل ــكار العن ــعت إىل احت س

ــة  ــه تعبــري عــن »مرحلــة زمنيّة-سياســيّة«: هــو الزمــن بالنســبة إىل الصهيونيّ 1  ســيتعامل الباحــث مــع »الزمــن« طيلــة البحــث عــىل أنّ

واســتكامل أهدافهــا مــن خــالل مراحــل عــّدة ومختلفــة.  وهــذا مــا يعــرّب عنــه، أيضــاً بــن غوريــون يف معــرض نقاشــه مــع جابوتنســيك 

بالقــول »ال ميكــن لطموحاتنــا يف أرض إرسائيــل أن تتحّقــق بدفعــة عــزم واحــدة، ولــو كانــت تلــك دفعــة عــزم مميّــزة، حاســمة، ومريحــة 

ــون.  »نحــو  ــن غوري ــّيء«.  مــن: ب ــة بعــض ال ــا حقيقــة فقــط مــن خــالل ســريورة متواصل ــح رغباتن عــىل غــرار العــزم الحــايّل.  تصب

ــة »مــدار«. ــه: املركــز الفلســطينّي للدراســات اإلرسائيليّ ــة، رام الل ــا إرسائيلّي ــة قضاي املســتقبل«، مجلّ

2  موقع الذاكرة الفلسطينّية، »تاريخ االستيطان الصهيويّن يف فلسطني- الجزء الرابع«، متوفّر عىل الرابط التايّل:

https://goo.gl/8UUxh7          

ــتعامر  ــارض: االس ــو الح ــايض ه ــاب: امل ــن كت ــني«، م ــّكان األصلي ــتئصال/محو الس ــتيطانية واس ــة واالس ــف، »الكولونياليّ ــك وول 3  باتري

االســتيطايّن يف فلســطني، ترجمــة: داليــا طــه.
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املســتوى العمــي وتؤّســس لــه كــام خطّــط لهــا هرتســل، حيــث تــم إقــرار مؤّسســتني: األوىل تعمــل 

ــف  ــة إاّل بعــد اســتكامل لحظــة عن ــا للدول ــأِت إعالنه ــة. ومل ي ــة تنفيذيّ ــدي؛ والثانيّ يف املجــال التمهي

ــة محــّددة )النكبــة(.  هــذه املؤّسســات هــي، عمليــاً،  اســتطاعت بعدهــا احتــكاره يف منطقــة جغرافيّ

ــة ونكبــة فلســطني، وتســّمى اليــوم »املؤّسســات  ــاء الدول ــة بن التــي قامــت بالــدور املركــزّي يف عمليّ

ــاج كل منهــام إىل  ــة، أن تحت ــة للشــعب اليهــودي«.1  ومــن الطبيعــّي جــداً بعــد إقامــة الدول القوميّ

إعــادة تعريــف عالقتهــا باألخــرى.  فكــام متـّـت عمليّــة تفكيــك العصابــات الصهيونيّــة، وإنشــاء الجيــش 

الواحــد،2 تحتــاج الحركــة الصهيونيّــة هــي األخــرى إىل مالءمــة ذاتهــا مــع واقــع جديــد.  التحــّول مــن 

ــات ومهــاّمت املؤسســتني الرســميّتني يف  واقــع »إقامــة الدولــة« إىل واقــع »دولــة قامئــة«، أّدى بصالحيّ

ــة  ــدي الدول ــز يف أي ــة، إىل أن ترتك ــة اليهوديّ ــة، الوكال ــة العامليّ ــة الصهيونيّ ــة: املنظّم ــة الصهيونيّ الحرك

ــاً،  ــد األيديولوجــّي نهائي ــرّي عــىل الصعي ــة مل تتغ ــم اإلشــارة إىل أن الحرك ــن امله ــاً.  وم الســياديّة عملي

ــدر  ــرّياً بق ــس تغ ــو لي ــام 1968، وه ــازل« الع ــة ب ــن »خطّ ــدالً ع ــدس« ب ــة الق ــي »خطّ ــتثناء تبّن باس

ــد  ــات ق ــة ومؤّسس ــة« كبُني ــة األوىل، أن »الحرك ــر، للوهل ــّي أن يظه ــن الطبيع ــة.  وم ــو مالءم ــا ه م

ــة وحدودهــا، وعــادة مــا يتــم اختصــار  ــة« يف نطــاق ســيادة الدول ــاً لصالــح »الدول تهّمشــت تدريجي

ــامل،  ــود يف الع ــة« باليه ــط »الدول ــذي يرب ــم ال ــي الجس ــة« ه ــة« يف أن »الحرك ــة »الدولة-الحرك عالق

وميثّلهــم أمامهــا.3  وال منــاص يف هــذا البحــث، مــن اســتعراض تاريخــّي بســيط لهــذه العالقــة عــىل 

الصعيــد الرســمّي، وبصــورة مختــرة جــداً قبــل االنتقــال إىل فحــص مــا يجــرّي عمليــاً يف مناطــق خارج 

ــة.  وهــذا  ــة الغربيّ ــاً- دســتورياً«؛ أي الضّف ــة الرســميّة »قانوني ــون« الرســمّي -أي ســيادة الدول »القان

يعــود إىل ســببني: األول هــو كــون البحــث يختــص بــدور هــذه املؤّسســات يف االســتيطان اإلرسائيــّي 

ــني  ــرة يف القوان ــة موجــودة بوف ــواد التأريخيّ ــاً لكــون هــذه امل ــام 1967؛ وثاني ــة الع يف األرايّض املحتل

ــة لهــا. ــة، وبعــض الرتجــامت العربيّ اإلرسائيليّ

ــة  ــيس الدول ــطني، وتأس ــة فلس ــل نكب ــا قب ــت م ــي تأّسس ــة الت ــة الصهيونيّ ــات الحرك ــّمى مؤّسس تس

العربيـّـة، بالـــ »املؤّسســات القوميّــة« للشــعب اليهــودّي.  وتنقســم إىل ثــالث مؤّسســات رئيســيّة يتفــّرع 

1  أقيمــت املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة يف املؤمتــر الصهيــويّن األول »مؤمتــر بــازل« العــام 1897، وكانــت إدارتهــا حتّــى قيــام الدولــة تعــد 

ــة«. ــة مؤقت ــة »حكوم مبثاب

ــذي  ــوالدة ال ــث ال ــّي حدي ــش اإلرسائي ــراط يف الجي ــت االنخ ــة رفض ــة الصهيونيّ ــامت اإلرهابي ــض املنظّ ــارة إىل أن بع ــم اإلش ــن امله 2  م

انخرطــت فيــه املنظـّـامت اإلرهابيّــة كافــة التــي نشــطت داخــل فلســطني قبــل العــام 1948.  وبعــد مــداوالت طويلــة، اّدعــى أحــد أكــرب 

التنظيــامت »اإليتســل« أنّــه ســيقوم بتســليم ســالحه واالنخــراط داخــل الجيــش الواحــد الــذي ســيخضع ألوامــر موحــدة فقــط داخــل 

»حــدود الدولــة«، مّدعيــاً أن القــدس كانــت خــارج الحــدود »الســياديّة« للدولــة بحســب قــرار التقســيم.  وبالتــايّل فإنـّـه ســيبقي نشــاطه 

ــه سيســتمر يف محاربــة أي »جســم غريــب« يحــاول الســيطرة عــىل املدينــة، إضافــة إىل  كــام هــو عليــه يف مدينــة القــدس.  وأعلــن أنّ

حاميــة املســتوطنات الصهيونيّــة فيهــا.  ومل تنخــرط التنظيــامت كافــة يف الجيــش، إاّل بعــد مــداوالت اســتمرّت 6 أشــهر.  لالســتزادة، ميكــن 

http://www.etzel.org.il/hebrew.html :»ــة »اإليتســل النظــر إىل موقــع أرشــيف منظّم

3  لالستزادة: انظر مثالً: سليم سالمة.  »مؤّسسات الشعب اليهودّي القوميّة«، مجلّة قضايا إرسائيلّية، عدد 62.
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عنهــا العديــد مــن األقســام الصغــرية التــي تعنــى بشــؤون مختلفــة يف مجــاالت عمــل املنظّمــة، وهــي:

املنظّمة الصهيونيّة العاملية )ههستدروت هتسيونيت هعوالميت(.. 1

الوكالة اليهوديّة ألرض إرسائيل )هسوخنوت هيهوديت إليرتس يرائيل(.. 2

الصندوق الدائم إلرسائيل )هكريين كاييمت ليرائيل(.. 3

ــة . 4 ــؤون املاليّ ــى بالش ــييّس، ويعن ــدوق التأس ــود(؛ أي الصن ــن هيس ــاس )كريي ــدوق األس صن

ــة. للحرك

عمليــاً، أقيمــت املؤّسســات كافــة املذكــورة أعــاله قبــل قيــام الدولــة، وال تــزال جميعهــا قامئــة حتّــى 

يومنــا هــذا يف مبنــى واحــد، وهــو مبنــى »بيــت املؤّسســات القوميّــة« الواقــع يف شــارع »كينــغ جــورج« 

مبدينــة القــدس املحتلــة، وتحديــداً يف حــي »رحافيــا«.  أفــى تأســيس الدولــة إىل تغيــري جوهــرّي عــىل 

دور الحركــة الصهيونيّــة ونشــاطها يف فلســطني املحتلّــة، إذ، مثــالً، كانــت املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة 

مبثابــة حكومــة، تــم اســتبدالها بحكومــة رســميّة مــع تأســيس الدولــة.  ويف املقابــل، شــّكلت الوكالــة 

اليهوديـّـة ممثــالً لليهــود واملــرشوع الصهيــويّن عمومــاً أمــام حكومــة االنتــداب الربيطــايّن، فتحــّول هــذا 

ــإن الحاجــة إىل  ــايل، ف ــة.  وبالت ــة اإلرسائيليّ ــد الرســمّي، إىل وزارة الخارجيّ ــالً، عــىل الصعي النشــاط، مث

ــة:  إعــادة صــوغ هــذه العالقــة، وبخاصــة بــني »الدولــة« واملؤّسســتني املركزيّتــني يف الحركــة الصهيونيّ

ــّنه  ــاص س ــون خ ــاف إىل قان ــة املط ــى يف نهاي ــة، أف ــة اليهوديّ ــة، الوكال ــة العامليّ ــة الصهيونيّ املنظّم

ــة  ــة اليهوديّ ــة والوكال ــة العامليّ ــّي الصهيونيّ ــة منظّمت ــون مكان ــمّي »قان الكنيســت يف العــام 1952، ُس

ألرض إرسائيــل«.1  لقــد جــاء هــذا القانــون أساســاً لرتتيــب األدوار، وتحديــد مســاحة عمــل املنظّــامت 

املختلفــة للحركــة الصهيونيّــة يف ظــل دولــة ســياديّة جديــدة وحديثــة الــوالدة.  وأفــى إىل إقامــة لجنــة 

خاصــة تحــوي ممثّلــني عــن املنظّمــة وممثّلــني عــن الدولــة، إضافــة إىل التنســيق املســتمر بــني كليهــام.

يف القانــون املذكــور أعــاله، تــم تحديــد مجــاالت عمــل املؤّسســتني املركزيّتــني يف حــدود ســيادة الدولــة 

يف أربعــة مجــاالت أساســيّة: الهجــرة، االســتيطان، الرتبيّــة اليهوديـّـة، الربــط مــا بــني اليهــود يف »املنفــى« 

و»الدولــة«.2  تشــّكل هــذه الرباعيّــة األســاس الــذي قــام عليــه املــرشوع االســتيطايّن يف فلســطني برّمتــه.  

ــة للمــرشوع الصهيــويّن مقابــل تحويــل كافــة  فعمليــاً، تــم الحفــاظ عــىل كافــة املركّبــات األيديولوجيّ

املهــام اإلداريـّـة يف حــدود الدولــة الســياديّة إىل مؤّسســات الدولــة.  إنـّـه عمليــاً تقســيم مهــام إداريّــة 

نابــع بشــكل طبيعــّي مــن تشــكّل »دولــة«.  وليــس مصادفــة أن املؤمتــر الصهيــويّن الســابع والعرشيــن، 

1  »قانون مكانة املنظّمة الصهيونيّة العامليّة والوكالة اليهوديّة«، أرشيف القوانني اإلرسائيليّة، متوفّر عىل املوقع التايّل:

https://goo.gl/JAZy5d          

2  سليم سالمة.  »مؤّسسات الشعب اليهودّي القوميّة«، مجلّة قضايا إرسائيلّية، عدد 62.
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الــذي أقيــم يف مدينــة القــدس العــام 1968؛ أي املؤمتــر األول بعــد احتــالل باقــّي األرايض الفلســطينيّة 

العــام 1967، بحــث العالقــة مــا بــني »الدولــة« و»الحركــة«.  وصــادق عــىل تعديــل دســتور الحركــة 

مــن »مــرشوع بــازل« إىل »مــرشوع القــدس« الــذي كان ُمقرتحــاً منــذ العــام 1951.  ومل تتــم املصادقــة 

عليــه نهائيــاً إاّل يف العــام 1968.  وليــس مصادفــة أن مــا جــاء يف مقّدمــة »مــرشوع القــدس« كان عــىل 

النحــو التــايّل:

»حّققــت الصهيونيّــة هدفهــا األســايّس: إقامــة دولــة إرسائيــل يف أرض 

ــة  ــداف الحرك ــف أه ــادة تعري ــة إىل إع ــاك حاج ــل.  اآلن هن إرسائي

ــذي  ــدس« ال ــرشوع الق ــول »م ــم قب ــر ت ــذا املؤمت ــة.  يف ه الصهيونيّ
ــة«.1 ــة للحرك ــداف املركزيّ ــّدد األه ح

ــايّل:2 1(  ــة عــىل النحــو الت ــدة للحركــة الصهيونيّ حــّدد »مــرشوع القــدس« األهــداف الرئيســيّة الجدي

وحــدة الشــعب اليهــودّي ومركزيـّـة دولــة إرسائيــل يف حياتــه.  2( مل شــمل الشــعب اليهــودّي يف وطنــه 

التاريخــّي »أرض إرسائيــل« مــن خــالل تشــجيع الهجــرة مــن كل بقــاع العــامل.  3( تقويـّـة دولــة إرسائيــل 

التــي ترتكــز عــىل أســس العــدل والســالم كــام يظهــران يف رؤيــة أنبيــاء إرسائيــل.  4( الحفــاظ عــىل 

وحــدة الشــعب اليهــودّي عــرب تشــجيع الرتبيّــة اليهوديـّـة والعربيـّـة مــن خــالل تطويــر مبــادئ الرتبيّــة 

الدينيّــة والثقافيّــة اليهوديّــة.  5( الدفــاع عــن مصالــح اليهــود يف مواقــع تواجدهــم كافــة.

»الدولة« و»الوطن«: إعادة إنتاج الجوهر االستعمارّي
نحــن أمــام عمليّــة إعــادة إنتــاج واضحــة وصارخــة للمــرشوع الصهيــويّن، شــّكلت فيهــا هزميــة حزيــران 

1967 نقطــة اليقــني.  فخطـّـة القــدس التــي طُرحــت للمــرة األوىل العــام 1951، مل تتــم املُصادقــة عليهــا 

إاّل بعــد تحقيــق إنجــاز عســكرّي شــّكل األســاس املــاّدي الــذي ميكــن مــن خاللــه االنطــالق إىل تطبيــق 

الخطّــة عــىل املســتوى األيديولوجــّي.  وعــىل الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل قاطــع عــىل أن هــذا مــا 

حصــل، فــإن إعــادة بحــث العالقــة بــني »الحركــة« و»الدولــة« يف املؤمتــر الســابع والعرشيــن مل تكــن 

مصادفــة وليســت عبثيــة.  لقــد جــاء بــكل رصاحــة، لتحديــد أهــداف إضافيّــة جديــدة مالمئــة لواقــع 

ــة  ــة« يرتكــز فيهــا املــرشوع وينطلــق منهــا.  يف الخطّ ــد مــن األرايض يف واقــع »دول ــه املزي ــد في جدي

1  األرشيف الصهيويّن، نظرة عىل املؤمترات الصهيونيّة، متوفّر عىل الرابط التايّل:

http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/Pages/Congresses.aspx          

http://www.wzo.org. :2  خطّــة القــدس »الرؤيــة واألهــداف«، موقــع املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة، متوفّــر عــىل الرابــط التــايّل

95%D7%AA %98%D7%A8%D7 %9E%D7 %95%D7 %9F-%D7 %95%D7 %96%D7 %97%D7 %il/%D7
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ــة ترفــض غــض النظــر عنهــا، فتفــرض ذاتهــا صارخــة، ويتــم التعبــري عنهــا  الــواردة أمامنــا هنــاك ثنائيّ

بالـــ »الدولــة« و»الوطن«.

ــة فقــط بعــد احتــالل باقــي األرايض الفلســطينيّة، فنفــّكك الخطّــة  نعــود مــن جديــد إىل هــذه الثنائيّ

ــن«؛ »أرض  ــعب يف الوط ــمل الش ــة«؛ »مل ش ــة الدول ــعب« و»مركزيّ ــدة الش ــة: »وح ــات األوليّ للمركّب

إرسائيــل« و»تقويـّـة دولــة إرسائيــل«؛ »تشــجيع الهجــرة« إىل »الوطــن التاريخــّي«.  وإنّه ملثري للســخريّة 

أن هــذه الخطـّـة ُوضعــت عــىل يــد أعــىل ســلطة يف الحركــة الصهيونيّــة »علامنيّــة الطابــع«.  وإذا اعتربنا 

مــرشوع »بــازل« الــذي أقــر يف العــام 1897 الركيــزة إلقامــة »دولــة إرسائيــل«، فــإن »مــرشوع القــدس« 

ــرب بحســب املؤمتــر الســابع  ــي تُعت ــة« الت ــع »الدول ــد: أوالً واق ــع جدي ــا بواق ــس إاّل األهــداف ذاته لي

والعرشيــن »املحطـّـة الغايــة يف األهميّــة«؛ وثانيــاً مخــزون أراٍض جديــد يســتطيع املــرشوع االســتعامرّي 

االمتــداد والتوّســع فيــه.  وأيضــاً، إذا اعتربنــا »مــرشوع بــازل« مــرشوع إقامة الدولــة اإلرسائيليّــة الحاليّة، 

فــال ميكــن اعتبــار »مــرشوع القــدس« إاّل تأكيــداً عــىل أن هــذه األيديولوجيــا االســتعامريّة تتجــّدد؛ أي 

ــة  ــة والدول ــا الصهيونيّ ــني األيديولوجي ــع.  وال ميكــن، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، الفصــل ب تتوّس

اإلرسائيليّــة.  ولعــل أفضــل مــن يعــرّب عــن هــذا الربــط البنيــوّي بــني »الدولة-الجســد« و»األيديولوجيــا- 

االســتعامر«، هــو وزيــر خارجيّــة إرسائيــل ومندوبهــا الســابق يف األمــم املتحــدة آبــا إيــن، حــني يقــول 

خــالل املؤمتــر الصهيــويّن الســابع والعرشيــن ذاتــه، إن دولــة إرسائيــل »هــي دولــة أيديولوجيّــة؛ فهــي 

ال توجــد لتعيــش فحســب، بــل هــي موجــودة مــن فكــرة.  وهــي موجــودة لتؤّســس لهــذه الفكــرة 

وتحّققهــا؛ تأســيس كيــان ذي ســيادة يحــّدد الشــعب اليهــودّي شــكله األيديولوجــّي والروحــّي واملــديّن 
والفكــرّي«.1

استيطان واحد على جانبّي الخط األخضر
يشــّكل الخــط األخــرض، إضافــة إىل كونــه الحــدود الرســميّة؛ أي خــط الهدنــة العــام 1949، التــي تفصــل 

مــا بــني األرايّض املحتلــة العــام 1948، وتلــك املحتلــة الحقــاً يف العــام 1967، تجســيداً ملســرية التهجــري 

والتدمــري والحرمــان مــن الوطــن بالنســبة إىل الفلســطينّي.  ويف املقابــل، يقــال، عــادة، إّن إرسائيــل ال 

تــراه نهائيــاً بــكل مــا يتعلـّـق باألمــن واالســتيطان.  وعمليــاً، هــذا صحيــح إن كانــت النظــرة إىل إرسائيــل 

ــإن مــا يحصــل  ــويّن.  ولكــن، يف الحقيقــة، ف ــا التجســيد املــاّدي للنشــاط االســتعامرّي الصهي عــىل أنّه

ــكايّف مــن الرتكيــب والتداخــل بــني »الدولــة« و»الحركــة« مــن  »وراء الخــط األخــرض« هــو بالقــدر ال

jerusalem post, june 21, 1968  1، مقتبــس يف كتــاب ج. أرنســون، سياســة األمــر الواقــع يف الضّفــة الغربّيــة، ص 28.  شــغل آبــا إيــن 

ــة، فشــغل يف  العديــد مــن املناصــب الحّساســة يف إرسائيــل، وكان مــن أكــر دبلوماســييها خــربة، وبخاصــة يف مجــال السياســة الخارجيّ

ــوام 1974-1966  ــني األع ــم، وشــغل ب ــة والتعلي ــر الرتبيّ ــام 1966 وزي ــم املتحــدة، ويف الع ــل يف األم ــام 1950 منصــب ســفري إرسائي الع

ــة. ــة لشــؤون األمــن والخارجيّ ــة الوزاري ــه شــغل منصــب رئيــس اللجن ــة إىل أن ــة، إضاف ــر الخارجيّ منصــب وزي
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ــون العســكرّي  ــم القان ــة« تســتويّل بحك ــدو أن »الدول ــّي االســتعامرّي.  إذ يب ــث التقاســم الوظيف حي

الــذي فرضتــه يــوم 8 متــوز 1967 واملؤّسســة العســكريّة التابعــة لهــا عــىل األرض.  ولكــن املســؤول عــن 

البنــاء االســتيطايّن والتوّســع والخرائــط واختيــار املشــاريع االســتيطانيّة مــن حيــث البنــاء والرتاخيــص، 

ــّمى  ــذي يس ــتيطان ال ــم االس ــالل قس ــن خ ــا، م ــة ذاته ــة العامليّ ــة الصهيونيّ ــأة، املنظّم ــو وللمفاج ه

ــة مبنحــه  بالعربيّــة »هحطيفــا لهتياشــفوت«.1  وهــو الجســم ذاتــه، الــذي قامــت الحكومــة اإلرسائيليّ

نســبة 60 % مــام يســّمى بـــ»أرايض الدولــة«، وهــو مــا يعــادل بــني 500-600 ألــف دونــم مــن مجمــل 

ــّمى  ــاء مــا يُس ــل نســبة 40 % فقــط لبن ــة، وتركــت بعدهــا إرسائي ــة الغربيّ ــة« يف الضّف »أرايض الدول

ــة  ــاء املشــاريع االســتيطانيّة إىل شك ــل بن ــوم القســم بتحوي ــدوره، يق ــور«.2  وب ــة جمه ــز خدم »مراك

ــة ال تخضــع لقوانــني الدولــة.   »أمنــاه- حركــة االســتيطان«.3  وكالهــام، عمليــاً، مؤّسســات غــري حكوميّ

ــه  ــا وّج ــا عندم ــن املؤّسســة ذاته ــع باحــث م ــة م ــة يف مقابل ــاه« الحال ــة »أمن ــام تصــف موظّف أو ك

ــني«.   ــف القوان ــرض ... تختل ــط األخ ــا وراء الخ ــول »هن ــع األرايض بالق ــة بي ــول قانونيّ ــؤال ح ــا س له

ــة  ــة الدول ــوح: وظيف ــر وض ــورة أك ــاً، وبص ــه مختلف ــن كون ــر م ــيّس أك ــون عك ــإن القان ــة، ف وللدقّ

ــوط  ــم املغل ــب الفه ــون«.4  ولتجّن ــذ القان ــدم تنفي ــن ع ــام 1967 أن »تضم ــة الع ــق املحتل يف املناط

الســتعامل مصطلــح »القانــون«: الحديــث عــن عــدم تطبيــق القانــون يتطــرّق فقــط إىل القانــون الــذي 

مينــع إقامــة مســتوطنة عــىل أراٍض فلســطينيّة خاّصــة، وليــس يف مــا يُســّمى »أرايض الدولــة«، وهــو 

ــة العليــا بإخالئهــا لكونهــا  مــا حصــل عمليــاً يف مســتوطنة »عمونــا«، التــي أمــرت املحكمــة اإلرسائيليّ

ــود  ــول إن وج ــن الق ــة، ميك ــدويّل.  وباملحّصل ــون ال ــع القان ــارض م ــة، ويتع ــىل أراٍض خاّص ــة ع ُمقام

ــة مــن حيــث املامرســات  ــة مســاحة رماديّ مــا يســّمى بـ»الخــط األخــرض«، مينــح الحكومــة اإلرسائيليّ

ــة رســمياً باملفهــوم  ــة العــام 1967 غــري خاضعــة للســيطرة اإلرسائيليّ الرســميّة، فكــون األرايّض املحتل

القانــويّن، مينحهــا مســاحة عمــل خــارج »القانــون«.  وبكلــامت أخــرى، حيــث ال وجــود لضــم فعــّي 

ــة مفيــدة اســتعامرياً أيضــاً مــن حيــث »إرسائيــل الدولــة«. ــة قانونيّ وقانــويّن، هنــاك مســاحة رماديّ

يزّودنــا املوقــع اإللكــرتويّن لقســم االســتيطان يف املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة باملناطــق املحــّددة التــي 

ــة هــو »االســتيطان الزراعــّي«، فإنــه تحــّول وأخــذ  ــة العامليّ ــة الصهيونيّ 1  عــىل الرغــم مــن أن مجــال عمــل قســم االســتيطان يف املنظّم

ينشــط أساســاً يف بنــاء مــا يســّمى »البــؤر االســتيطانيّة« عــىل أعــايّل الجبــال يف الضّفــة الغربيــة.  ويشــري تحقيــق أجــراه مركــز »مــوالد« 

ــط. ــة فق ــة الغربيّ ــم اســتثامرها يف الضّف ــوارد القســم يت ــن م ــّي إىل أن 75 % م اإلرسائي

2  هذه املعطيات واردة يف تقرير مؤّسسة »سالم اآلن« تحت عنوان »حيلة البؤر االستيطانيّة« للعام 2016.

3  أمنــاه؛ هــي حركــة اســتيطانيّة مســؤولة عــن تنفيــذ وتســويق مشــاريع البنــاء االســتيطايّن يف الضّفــة الغربيــة ومحيــط عــزّة والجــوالن، 

تأّسســت عــىل يــد حركــة اليمــني االســتيطايّن اإلرسائيــّي »غــوش إمونيــم« العــام 1978.  وعــىل الرغــم مــن أن »غــوش إمونيــم« ذاتهــا 

كحركــة سياســيّة تفّككــت بدايــة ســنوات الثامنــني، فــإن »أمنــاه« اســتمرّت يف نشــاطها حتّــى يومنــا هــذا، وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ 

ــة. ــة املشــاريع االســتيطانية يف الضفــة الغربيّ ــع غالبيّ وتســويق وبي

4   هذه املعطيات واردة يف تقرير مؤّسسة »سالم اآلن« تحت عنوان »حيلة البؤر االستيطانيّة« للعام 2016.
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ــىل  ــة ع ــم مختلف ــة أقالي ــا.  وتنقســم إىل ثالث ــة، وبخاصــة قســم االســتيطان فيه ــا املنظّم ــل فيه تعم

ــوارد القســم  ــن م ــة إىل أن 75 % م ــامم، إضاف ــري لالهت ــب.  واملث ــز، النق ــل، املرك ــايّل: الجلي ــّو الت النح

ــارة  ــن وادي ع ــد م ــز« ميت ــم »املرك ــة أن إقلي ــو حقيق ــة، ه ــة الغربيّ ــتيطان يف الضّف ــة إىل االس موّجه

شــامالً حتـّـى شــامل البحــر امليّــت جنوبــاً، ومــن حــدود األردن شقــاً حتـّـى مدينــة اللــد غربــاً.  وتظهــر 

عــىل النحــو التــايّل:

* خارطة »إقليم املركز« كام تظهر يف قسم االستيطان باملنظّمة الصهيونيّة
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ــة،  ــة العامليّ اإلقليــم الثــايّن املثــري لالهتــامم الــذي ينشــط فيــه قســم االســتيطان يف املنظّمــة الصهيونيّ

هــو »إقليــم الجنــوب«، الــذي ميتــد، عمليــاً، مــن جنــوب جبــال الخليــل حتّــى خليــج إيــالت.  ومــن 

ــص  ــا يخ ــكل م ــة« ب ــة« و»الحرك ــني »الدول ــذه ب ــل ه ــة التداخ ــل حال ــر، يف ظ ــامم أك ــري لالهت املث

االســتيطان، هــو حقيقــة أن القســم ذاتــه، الــذي حّولــت إليــه الدولــة األرايض يف الضّفــة الغربيّــة هــو 

املســؤول، أيضــاً، عــن إعــادة توطــني اليهــود الذيــن تــم إخالؤهــم مــن مســتوطنات غــزّة يف منطقــة 

النقــب والخليــل،1  ومــن ضمــن هــذه البلــدات الجديــدة التــي تســعى املنظّمــة الصهيونيّــة إىل إقامتهــا 

يف النقــب هــي مســتوطنة »حــريان« عــىل أنقــاض القريـّـة التــي ُهدمــت يف العــام 2017 »أم الحــريان« 

مســلوبة االعــرتاف يف النقــب.  فيعــود مديــر عــام قســم االســتيطان يف املنظّمــة يــرون بــن عــزرا ليؤكّــد 

ــودا« هــو »االســتحواذ  ــار يه ــل »مدف ــط االســتيطان يف النقــب وصحــراء الخلي أن الهــدف مــن مخطّ

ــة.  وبذلــك، مننــع تشــّكل  ــة املتبقيّ ــة، ملنــع البــدو مــن التوّســع يف األرايض القوميّ عــىل األرايض املتبقيّ

ــة  ــا ويروحــام وكاف ــراد، ودميون ــل باتجــاه ع ــال الخلي ــوب جب ــن جن ــة م ــة بدوية/عربيّ ــة متواصل كتل

املنطقــة املوجــودة بينهــم، وبــني بــر الســبع«.2  وهــذا ليــس جديــداً وال طارئــاً، فمســتوطنات »كوغــاف 

ــل شــارون، هدفــت،  ــادرة أرئي ــالل طــول الخــط األخــرض مبب ــي أقيمــت عــىل ت ــالً، الت يعاكــوف«، مث

رصاحــة، كــام رّصح هــو، إىل تفكيــك التواصــل العــرّب، مقابــل بنــاء كتلــة يهوديّــة واحــدة مــن خــالل 

ــراه يف  ــا ن ــه م ــان عــرّب فلســطيني )ج. أرنســون، 1990(.  وهــو ذات ــة ألي كي ــض األســس املاّدي تقوي

ــط االســتيطايّن الجديــد الــذي يهــدف إىل بنــاء 2600 وحــدة اســتيطانيّة جنــوب بيــت صفافــا،  املخطّ

ســتفصل القــدس عــن بيــت لحــم، مقابــل إنشــاء كتلــة يهوديّــة واحــدة متتــد مــن مســتوطنة »هــار 

حومــاه« حتّــى »غيلــو« إضافــة إىل أنّهــا تعــزل بيــت صفافــا نهائيــاً عــن محيطهــا العــرّب.

1  يشــري رصــد أجرتــه صحيفــة »كلكاليســت« االقتصاديـّـة إىل أن املســتفيدين املركزيــني مــن هــذا االســتثامر كانــوا املســتوطنني الذيــن تــم 

ــزّة: ــف« يف غ ــن مســتوطنات »غــوش قطي إخالؤهــم م

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3686682,00.html        

2  محــرض الكنيســت حــول »البنــاء يف النقــب«، يــرون عــزرا: الهــدف مــن إقامــة البلــدات اليهوديـّـة يف النقــب.  مقتبــس أيضــاً لــدى: ص. 

ــع »اللســعة«: ــف، موق ــط زائ ــز، تخطي إيري

http://www.haokets.org/2013/07/25/%D7%A1%D7%A8%D7%A7-%D7%A1%D7%A8%D7%A7%D7%AA%D7%9         

/B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A8%D7%A7
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* خارطة »إقليم الجنوب« كام تظهر عىل موقع »شعبة االستيطان«

شعبة خارج القانون
إن الشــكل الــكّي للخارطــة التــي تقّســم عليهــا املنظّمــة عملهــا يف مجــال االســتيطان، هــي خارطــة 

ــتثناء  ــا باس ــدودّي عليه ــط ح ــود أي خ ــدم وج ــو ع ــامم ه ــري لالهت ــن املث ــة.  وم ــطني التاريخيّ فلس

الحــدود مــع األردن ومــر وســوريا ولبنــان؛ أي مبــا معنــاه فلســطني التاريخيّــة دون وجــود ألي فواصــل 

ــا  ــّي بأحــرف خطّته ــراء، ودون تقســيم مناطق أو خطــوط، ودون وجــود ألي خطــوط خــرضاء أو حم

ــدرج يف مجــال  ــه بحســب الخارطــة املنشــورة تن ــرام الل ــة.  ف مفاوضــات »أوســلو« باللغــة اإلنجليزيّ

ــا.   ــالً يف مجــال عمله ــا مث ــب أو حيف ــل أبي ــا أو ت ــه نتاني ــدرج في ــذي ال تن ــه ال ــا، يف الوقــت ذات عمله

ــة واملدعومــة مــن الحكومــة يف آن  ــة غــري الحكوميّ وهــذا يعــود، أساســاً، إىل أن مجــال عمــل املنظّم

ــة،  ــة عاليّ ــة ســكانيّة عربيّ ــد- أي توطــني اليهــود« يف مناطــق كثاف واحــد، تعمــل عــىل أســاس »تهوي

ــز؛ أي األرض.   ــق بالوجــود اليهــودّي يف الحيّ ــق بالحــدود السياســيّة بقــدر مــا يتعلّ فاألمــر، إذاً، ال يتعلّ

ــة أقــرّت  ولــيك أجّنــب هــذا البحــث اّدعــاء التقــادم، أو الــرضب يف املــايّض، فــإن الحكومــة اإلرسائيليّ

ــة  ــة العامليّ ــة الصهيونيّ ــة املنظّم ــون »مكان ــىل قان ــالً ع ــام 2015، تعدي ــط؛ أي يف الع ــني فق ــل عام قب
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والوكالــة اليهوديّــة« يخــص »قســم االســتيطان« بعــد أن كشــفت نائــب املستشــار القضــايّئ للحكومــة 

ــة مــن وزارة القضــاء  ــات احتيــال داخــل املنظّمــة، مــا نتــج عنــه توصيّ ــة، دينــا زيلــرب، عمليّ اإلرسائيليّ

ــات  ــد توّجه ــة«،1 وبع ــات واألرايض إىل »الدول ــادة الصالحي ــعبة وإع ــل الش ــاف متوي ــة بإيق اإلرسائيليّ

عــّدة مــن قبــل مؤّسســات حقــوق إنســان إرسائيليـّـة طالبــت بالكشــف عــن نشــاط الشــعبة وعالقتهــا 

بالدولــة، وبخاصــة أن املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة مؤّسســة غــري حكوميّــة، وبالتــايّل ال تخضــع لقوانــني 
ــة مثــل قانــون حــق الجمهــور يف املعرفــة.  ونــص تعديــل القانــون عــىل التــايّل:2 الشــفافيّة اإلرسائيليّ

ــذراع 1.  ــة ك ــة العامليّ ــة الصهيونيّ ــز قســم االســتيطان يف املنظّم ــل تعــرتف بتميّ ــة إرسائي »دول

ــة. ــق أهــداف املنظّم ــة تعمــل عــىل تحقي تنفيذيّ

إدارة القسم املثبتة يف مجال تطوير االستيطان يف أرض إرسائيل«.. 2

ــال . 3 ــة يف مج ــاريع قوميّ ــذ مش ــتيطان« تنفي ــعبة االس ــل »ش ــة بتوكي ــل مخّول ــة إرسائي دول

ــة. ــا الدول ــي تحّدده ــة الت ــة العاّم ــب السياس ــتيطان، بحس االس

»شــعبة االســتيطان« مخّولــة بتنفيــذ الخطــوات الالزمــة لتنفيــذ مشــاريع الحكومــة بحســب 4. 

البنــد )2(. وهــي مخّولــة بتوفــري املــوارد، تنفيــذ مشــاريع تطويــر وتخطيــط، واإلعــالن عــن 

مناقصــات، وتفعيــل برامــج مرافقــة وتقديــم استشــارة للمــرشوع االســتيطايّن، واملســاعدة يف 

تطويــر البنــى التحتيّــة واملراكــز الجامهرييـّـة يف املســتوطنات.

كل مســتوطنة جديــدة ســتتم إقامتهــا يف الضّفــة الغربيّــة، ســتتم املصادقــة . 5

عليهــا مــن قبــل لجنــة خاّصــة تتكــّون مــن مندوبــني عــن »شــعبة االســتيطان« يف 

ــة. ــن الدول ــون ع ــة، ومندوب ــة العامليّ ــة الصهيونيّ املنظّم

ــن  ــاً م ــس واضح ــتيطان لي ــال االس ــل يف مج ــدة تعم ــلطة جدي ــة »س ــد بإقام ــل الجدي ــمح التعدي س

ــلطة  ــىل أي س ــة ع ــا القامئ ــة ذاته ــا الرقاب ــوم عليه ــه ال تق ــت ذات ــا، ويف الوق ــم عليه ــيكون القائ س

ــة مــرشوع التعديــل عــىل القانــون.  وعــىل  أخــرى«،3 هكــذا وصفــت مندوبــة وزارة القضــاء اإلرسائيليّ

الرغــم مــن أن التعديــل أقــر بــرضورة تطبيــق قانــون »حــق الجمهــور باملعرفــة«، وهــو عمليــاً القانــون 

1  صحيفة »ذا ماركر« االقتصاديّة، وزارة القضاء تويص بإيقاف متويل »شعبة االستيطان«:

http://www.themarker.com/news/1.2576142          

          يظهــر يف التقريــر، إضافــة إىل تأكيــده عــىل قيــام الحكومــة بتمويــل جســم غــري حكومــّي، العالقــة مــا بــني »شــعبة االســتيطان« وأحــزاب 

اليمــني االســتيطايّن اإلرسائيليّــة، مثــل »إرسائيــل بيتنــا«، و»البيــت اليهــودّي«.

https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-602.pdf :2  تعديل القانون

 https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-602.pdf :602 3  أرشيف القوانني اإلرسائيليّة، 2015/10/26، رقم املستند



34

الفصل األول | من »الدولة« إىل »الحركة«

ــىل  ــول ع ــتيطان بالحص ــة االس ــال مراقب ــط يف مج ــي تنش ــة الت ــات اإلرسائيليّ ــمح للمؤّسس ــذي يس ال

ــفافيّة  ــص الش ــا يخ ــكل م ــه ب ــزام ب ــة بااللت ــتيطان« مرغم ــعبة االس ــإن »ش ــط،1 ف ــات وخرائ معلوم

ــو  ــون، عض ــرتح القان ــه مق ــام صاغ ــدف، ك ــتعامرّي.  واله ــاط االس ــتيطان والنش ــس االس ــة، ولي املاليّ

ــة حّساســة  ــة قضيّ ــودّي« بتســلئيل ســموتريتش: إدارة األرايض يف الدول ــت اليه ــن »البي الكنيســت ع

ــّي  ــة أرض نبن ــن كل قطع ــرف ع ــاد األوروب أن يع ــد لالتح ــيايّس.  ال أري ــدويّل والس ــد ال ــىل الصعي ع

عليهــا.2  عــىل الصعيــد القانويّن-الســيايّس، نحــن أمــام »ســلطة اســتيطانيّة« بــكل مــا تعنيــه الكلمــة 

مــن معنــى، تعمــل عــىل جانبــّي الخــط األخــرض.  ويف الوقــت ذاتــه تتمتـّـع بحصانــة حكوميّــة للعمــل 

ــارس  ــزال مت ــلطة ال ت ــويّن.  س ــري قان ــا غ ــامل عمله ــدويل والع ــون ال ــرى القان ــث ي ــون، حي ــارج القان خ

جوهــراً كولنياليـّـاً يف واقــع ســيايّس مختلــف، ولكنهــا الســلطة ذاتهــا؛ أي بكلــامت أخــرى، فــإن املنظومــة 

االســتعامريّة تحتــال عــىل الواقــع الــذي فرضتــه هــي، وتســتفيد منــه لرســم واقــع جديــد.  الجســم 

ذاتــه الــذي تأّســس يف العــام 1897 مــا زال ينشــط يف ظــرف ســيايّس مختلــف، يفــرض الوقائــع عــىل 

األرض دون أي مراعــاة للحالــة السياســيّة مــع االســتفادة مــن الفجــوات القانونيّــة الناتجــة عــن الحالــة 

ــه. السياســيّة االســتعامريّة يف الوقــت ذات

يظهــر هــذا املنطــق يف الســيطرة عــىل األرض يف املناطــق املحتلــة العــام 1967 أكــر يف وجهــة النظــر 

ــة، والتــي تقــول فيهــا إن العالقــة مــا بــني »الدولــة« و»شــعبة  التــي قّدمتهــا وزارة القضــاء اإلرسائيليّ

ــة هــو كســاحة  ــة يف الحكــم اإلرسائيــّي، وإن مــا يحصــل يف الضفــة الغربيّ االســتيطان« منطقــة رماديّ

خلفيّــة دون قانــون.  ومــن املثــري لالهتــامم أن الــوزارة تقــر أنّــه، ودون التمويــل الحكومــّي للشــعبة، 

ــرية  ــة بوت ــة الغربيّ ــاء االســتيطايّن يف الضّف ــة البن ــم عمليّ ــة تت ــذه الطريق ــة«.3  به ــح »دون أهميّ تصب

رسيعــة جــداً، وصــل حّدهــا تغــرّي امليــزان الدميوغــرايّف يف محافظــة ســلفيت مثــالً، حيــث وصــل عــدد 

املســتوطنني أكــر مــن الفلســطينيني، ووصــل عــدد املســتوطنات إىل 24 مســتوطنة مقابــل 18 بلــدة 

فلســطينيّة فقــط.4  عمليــاً، تســمح هــذه اآلليّــة يف الســيطرة عــىل األرض -أي التقاســم الوظيفــّي بــني 

الحركــة والدولــة- لزعيــم البيــت اليهــودّي نفتــايّل بينيــت أن يقــول بــكل وقاحــة رداً عــىل قــرار نتنياهــو 

1  من مقابلة مع الناشط يف مراقبة االستيطان درور إتيكس، برنامج »هامكور«، القناة اإلرسائيليّة العاشة.

2  موقع الكنيست، »سموتريتش: ال أريد أن يعرف االتّحاد األوروب عن كل قطعة أرض نبنّي عليها«:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/pages/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7% 93-%D7%          
94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%

91%D7%95%D7%AA.aspx

http://www.themarker.com/ االســتيطان«:  »شــعبة  متويــل  بإيقــاف  تــويص  القضــاء  وزارة  االقتصاديّــة،  ماركــر  ذا  صحيفــة    3

news/1.2576142. يظهــر يف التقريــر، إضافــة إىل تأكيــده عــىل قيــام الحكومــة بتمويــل جســم غــري حكومــّي، العالقــة مــا بــني »شــعبة 

االســتيطان« وأحــزاب اليمــني االســتيطايّن اإلرسائيليّــة مثــل »إرسائيــل بيتنــا«، و»البيــت اليهــودّي. 

4  موقــع عــرب 48، »رسطــان االســتيطان يســترشي: عــدد املســتوطنني يفــوق عــدد الفلســطينيني يف ســلفيت«، متوفـّـر عــىل الرابــط التــايّل: 

ــام 2015. ــج للع ــدس- أري ــة الق ــد الدراســات التطبيقيّ ــتيطان يف معه ــة االس https://goo.gl/0lPqM3.  وأيضــاً وحــدة مراقب
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بنــاء مســتوطنة جديــدة يف أعقــاب إخــالء مســتوطنة »عمونــا«، إن »إقامــة مســتوطنة جديــدة هــو 

حــدث تاريخــّي، وبخاصــة أن املســتوطنة األخــرية التــي أقيمــت كانــت قبــل 25 عامــاً، يف عهــد رابــني«.1  

ــة عــىل األرض الفلســطينيّة، ال تنفــك مــن إعــادة  بكلــامت أخــرى، فــإن منظومــة الســيطرة اإلرسائيليّ

تدويــر ذاتهــا مــن خــالل أذرع مختلفــة وقوانــني تعيــد إنتــاج الــذراع حــني تصــدأ، أو تكشــف.  فــال 

ريــب مــن إنشــاء زمــن موّحــد لفهــم منظومــة اســتعامريّة واحــدة.  الصهيونيّــة كــام تظهــر اليــوم، مل 

تتغــرّي أبــداً مــن حيــث التوّســع واالســتيالء عــىل األرض.  إن مصــدر شعيّــة االســتيالء قــد يتغــرّي وهــو 

ــد البــالد  الظاهــر، إاّل أن االســتيالء كفعــل اســتعامرّي جوهــرّي مل يتغــرّي وبقــي كــام هــو مقــّر: تهوي

ويُضــاف إليــه ارتكازهــا عــىل قدرتهــا عــىل احتــكار العنــف؛ أي الســيادة العســكريّة يف املنطقــة ذاتهــا، 

ــة، وهــو الحــدث الفاصــل: 1948. مــن خــالل نقطــة ارتكازهــا األوىل واألكــر أهميّ

السياسات االقتصادّية كمؤّشر محور زمنّي كولونيالّي
ــام  ــيّة لقي ــز األساس ــدى الركائ ــا، إح ــد م ــرتايكّ، إىل ح ــّي؛ أي االش ــادّي الجامع ــوذج االقتص ــّكل النم ش

الدولــة اإلرسائيليّــة قبــل النكبــة يف العــام 1948 وبعدهــا.  ومنــذ بدايــة الثامنينيــات بــدأت تتحــّول مــن 

االقتصــاد االســتيطايّن االشــرتايك إىل منــط االقتصــاد الرأســاميّل؛ أي الســوق الحــر.  رأس املــال اليهــودّي 

هــو الــذي قــام بــرشاء األرايّض عمليــاً مــن خــالل الرشكــة اليهوديـّـة الكــربى وصنــدوق التأســيس »كــرين 

هيســود« )هرتســل، 1896(، أّمــا شــكل االقتصــاد االشــرتايكّ التعــاويّن، فــكان، أساســاً، يهــدف إىل بنــاء 

املجتمــع اليهــودّي حديــث التشــّكل عــىل أســس الرشاكــة والحــس الجمعــّي، وميكــن اســتدالل هــذا 

التوّجــه بوضــوح مــن مناقشــات »بــن غوريــون- جابوتنســيك«، حيــث قــال جابوتنســيك أن »كل إنســان 

ــة كأســاس لبنــاء املجتمــع اليهــودّي  ملــك«، مقابــل بــن غوريــون الــذي دعــا إىل االشــرتاكيّة املجتمعيّ

الجديــد.  وبالتــايل، فــإن الشــكل االقتصــادي للعمــل اليهــودّي يف فلســطني قبــل النكبــة، ومــع الســنوات 

األوىل، كان يعتمــد اعتــامداً كبــرياً عــىل »الدولــة« أكــر مــن »الخصخصــة«.  لقــد شــّكلت االشــرتاكيّة 

ــالً  ــك، مث ــه.  ولذل ــا وصاغت ــة ذاته ــّكلت اقتصــاد الدول ــاّم ش ــر م ــودّي أك ــع اليه ــاء املجتم ــاس بن أس

يقــول الوزيــر الســابق أمنــون روبنشــطاين، إنــه ويف إحــدى الجلســات مــن العــام 1992، قــال إســحاق 

رابــني إّن »إحــدى وظائــف الحكومــة هــي التخلّــص مــن تدّخلهــا باالقتصــاد، والقضــاء عــىل الــرشكات 

ــع، وأن نبحــث عــن مؤّسســات اســتثامريّة يف  ــا أن نخصخــص ونبي ــا بهــذا، علين ــة، ال دور لن الحكوميّ

ــة، وأيضــاً الخدمــات العاّمــة«.  وعــىل الرغــم مــن  البــالد وخارجهــا، لتقــوم بــرشاء الــرشكات الحكوميّ

»عمليّــة« رابــني، فإنّنــا نــرى أنـّـه يتفــق مــع نتنياهــو اقتصاديــاً بعــد صعــوده إىل الحكــم العــام 1996، 

فوفــق نتنياهــو ميكــن تفّهــم وتربيــر العهــد االشــرتايكّ يف اقتصــاد إرسائيــل بالعقــود األوىل مــن قيــام 

https://goo.gl/gHEb0B :»1  القناة اإلرسائيلّية العارشة، »نتنياهو عن إخالء عمونا: سنقيم بلدة جديدة
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الدولــة، مبنطــق رضورة تدّخــل الدولــة بهــدف اســتيعاب الهجــرة لتثبيــت أقــدام الدولــة ... ولذلــك مل 

تعــد هنــاك حاجــة لذلــك، عــىل الدولــة أن تتخلّــص مــن اإلشاف الحكومــي عــىل االقتصــاد«.

يتفــق رابــني وريــث بــن غوريــون؛ أي ابــن »حــزب العمــل«، مــع زعيــم »الليكــود« نتنياهــو ووريــث 

جابوتنســيك حــول حقيقــة أن »العهــد االشــرتايكّ« قــد وىّل، ومل يعــد لــه داع، وأنـّـه كان عبــارة عــن عهــد 

»تثبيــت األقــدام«، وميكــن تفســري ذلــك، مجتمعيــاً ويهوديــاً، مــن خــالل بنــاء »اإلرادة الجامعيّــة« كــام 

صاغهــا جــان جــاك روســو؛ وسياســياً- اقتصاديــاً مبعنــى تركيــز الــروة والســلطة بيــد الدولــة، لتقــوم 

هــي بتوزيعهــا وبنــاء ســوقها الســتقبال املســتوطنني يف فلســطني.  ومبــا أن االقتصــاد اإلرسائيــّي وتأريخه 

ليــس موضــوع هــذا البحــث، فإنـّـه لــن يخــوض فيــه إاّل بالقــدر الــذي يخــدم موضــوع البحــث؛ أي مــا 

ــي الرســمّي يف األرايّض  ــة بالنســبة إىل اإلرسائي ــة الغربيّ ــّي يف الضّف ــذي يجــري يف االقتصــاد اإلرسائي ال

املحتلــة العــام 1948.  فعــىل الرغــم مــن أن االقتصــاد اإلرسائيــّي الرســمّي اتجــه إىل الســوق املفتــوح، 

ــة  والخصخصــة بــكل مــا يخــص العالقــات الخارجيّــة وأرايّض 48، يتضــح أن املعادلــة يف الضّفــة الغربيّ

ــاً، وتعتمــد إرسائيــل فيهــا عــىل االقتصــاد القومــي االســتعامرّي يف املســتوطنات، وهــي ال  مختلفــة كليّ

ــل  ــة إرسائي ــل إقامــة دول ــي اســتعملها االســتيطان العــربّي قب ــة الت ــاألدوات االقتصاديّ ــزال شــبيهة ب ت

ــة  ــىل قضيّ ــؤّشاً ع ــاً وم ــّكل منوذج ــرى ليش ــرّة أخ ــاد م ــود االقتص ــس، 2013(.1  يع ــحادة وجري )ش

ــر  »املحــور الزمنــّي املســتمر للمــرشوع«، و»الدولــة كمرحلــة وأداة«.  وبالتــايّل، يعــود االقتصــاد ليذكّ

مــرّة أخــرى كيــف تتــم عمليّــة إعــادة إنتــاج األدوات ذاتهــا مــن العــام 1948.

يف هــذا املوضــع تحديــداً، نحــن أمــام السياســة ذاتهــا -أي تركيــز الســلطات بيــد الدولــة مــع تغــرّي يف 

الوضعيّــة- أي وضعيّــة دولــة قامئــة.  وبالتــايّل، تصبــح »الدولــة« هــي مــن متــد املنظّمــة باملــال وتركّــز 

ــة؛ أي أن السياســة  ــة الصهيونيّ ــدوق التأســييّس للمنظّم ــدالً عــن الصن ــة بيدهــا، ب الســلطة االقتصاديّ

ــد.   ــع جدي ــع واق ــا م ــتيطانيّة ذاته ــتعامريّة االس ــدة االس ــة، العقي ــأدوات مختلف ــا ب ــة ذاته االقتصاديّ

ــب  ــام 1948 دون الحاجــة إىل الجان ــاج النمــوذج الع ــادة إنت ــد إع ــدوره، إىل تأكي فيعــود االقتصــاد، ب

املجتمعــّي االشــرتايك، وهــذا يعــود أساســاً إىل التاميــز يف املجتمــع االســتيطايّن بالضّفــة الغربيّــة عنــه يف 

الـــ 1948، مــن حيــث الدافــع والرشعيّــة تــورايتّ دينــّي، أكــر مــاّم هــو عمــّي )مصطفــى، 2013؛ شــيلخ، 

2002؛ ســيغف، 2005(، حيــث ال داٍع إىل سياســة عمليّــة تصيــغ املجتمــع االســتيطايّن أوالً؛ وثانيــاً لكــون 

ــت بعــد العــام 1948 عــىل  ــة وصــريورة »الصهــر«؛ أي إنتــاج مجتمــع متجانــس، متّ التقســيامت اإلثنيّ

ــة. طــول الطريــق مــن خــالل املؤّسســة العســكريّة والهويّــة القوميّ

ــاه املســتوطنني-  ــة رف ــس.  دول ــس شــحادة وحســام جري ــن النظــر إىل: امطان ــىل االقتصــاد الســيايّس يف املســتوطنات ميك ــالع ع 1  لالطّ

االقتصــاد الســيايّس للمســتوطنات«، رام اللــه: املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة  »مــدار«، 2013.
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السطر األخير: فلسطين
ــل  ــؤال: »ه ــرضورة إىل الس ــرشوع« بال ــة« و»امل ــني »الدول ــا ب ــة م ــل إىل العالق ــذا التحلي ــا ه يقودن

ــث ال  ــذا البح ــإن ه ــة، ف ــح؟ وللحقيق ــو الصحي ــس ه ــرشوع« أم أن العك ــد امل ــة أداة بي ــت الدول بات

ــا مــا هــو أعمــق وأكــر  ــرى فيه ــل ي ــة، ب ــة أداتيّ ــة واملــرشوع عالق ــني الدول ــا ب ــرى يف »العالقــة« م ي

ــة  ــة مرحل ــرى يف الدول ــر، وي ــن اآلخ ــد ع ــني الواح ــمني منفصل ــام جس ــن اعتباره ــالً م ــاً وتداخ ترابط

ــد.   ــن جدي ــالق م ــز واالنط ــا للتمرك ــة إليه ــرشوع بحاج ــرشوع كان امل ــاص بامل ــّي خ ــور زمن ــىل مح ع

وبالتــايّل، يــأيت تحليــل سياســات الســيطرة عــىل األرض؛ أي الجوهــرّي يف املــرشوع كمــرشوع اســتعامر 

اســتيطايّن إحــاليّل، والدولــة كأفضــل مثــال وأكــر منظومــة ســيطرة جوهريّــة مــن املمكــن أن تشــّكل 

مقياســاً لهــذه العالقــة، مــن خــالل تأصيلهــا وإعادتهــا إىل جذورهــا وجوهرهــا: الســيطرة عــىل األرض 

وتهويــد املــكان.  وكــام ذكــر الباحــث ســابقاً، فــإن وظيفــة البحــث األساســيّة هــي السياســية؛ أي إعــادة 

تصويــب البوصلــة الفلســطينيّة يف ظــل حالــة عــدم اليقــني، وبخاصــة بعــد انطــالق العمليّــة التفاوضيّــة 

التــي لخبطــت أوراق التعريــف لـ»الدولــة« و»املــرشوع«، مــن خــالل التفــاوض عــىل حــدود؛ والتفاوض 

عــىل الحــدود يتــم عــادة بــني »الــدول« وليــس املشــاريع االســتعامريّة وحــركات التحــّرر.

ــايّل  ــّول امل ــة، واملم ــطني التاريخيّ ــرشوع يف فلس ــف للم ــكار العن ــاً، أداة احت ــة«، عملي ــّكل »الدول تش

ملؤّسســات املــرشوع املختلفــة، وكــام ذكــرت، ســابقاً، فــإن »شــعبة االســتيطان« ســتكون فاقــدة للقــدرة 

عــىل التحــرّك إن فصلــت »الدولــة« عنهــا التمويــل.  ويف املقابــل، ميــد »املــرشوع« الدولــة بأيديولوجيــا 

وروايــة أســاس تكويــن الدولــة، إضافــة إىل النشــاط »غــري القانــوين« يف األرايض املحتلــة العــام 1976، 

ــة هرتســل«  ــذي حصــل عــىل »صهيونيّ ــرّي ال ــن التغ ــم م ــام 1948.  وعــىل الرغ ــة الع واألرايّض املحتل

مــن حيــث »الخطــاب االجتامعّي-االقتصــادّي«، فإنّهــا مل تتغــرّي نهائيــاً مــن حيــث كونهــا »أيديولوجيــا 

الســيطرة عــىل األرض واإلحــالل والتهويــد«، وهــو عمليــاً جوهرهــا االســتعامرّي، وكل ما يتحــرّك ويتبّدل 

ويتأثـّـر ويتغــرّي يبقــى ظاهريــاً يخــدم هــدف االســتيالء عــىل األرض؛ الرشكــة التــي مهّمتهــا اســتعامريّة 

خالصــة. إذاً، فمــن حيــث الجوهــر مل تتغــرّي الصهيونيّــة بواقــع »دولــة« أو واقــع »مــرشوع« بالنســبة إىل 

الفلســطينّي بوصفــه الســاكن األصــّي لــألرض واملوجــود فيهــا ويف الحيّــز واملســاحة.  وبالتــايل، يتناقــض 

جوهريــاً مــع املــرشوع الــذي يســعى إىل االســتيالء عــىل األرض.

فلســطني يف الســطر األخــري إذا أّصلناهــا كــام قمنــا بتأصيــل االســتيطان، فهــي بالــرضورة: قضيّــة الدفــاع 

ــب  ــه يتطلّ ــاه إىل املســتوى الســيايّس، فإنّ ــل وحملن ــذا التحلي ــا به ــا أخذن ــاً، إذا م ــن األرض.  وطبع ع

ــا  ــا وأهدافه ــا ودوره ــل ذاته ــد تأصي ــا، لتُعي ــيّة برّمته ــطينيّة السياس ــة الفلس ــة للتجرب ــادة مراجع إع

نحــو الجواهــر وليــس الظواهــر؛ أي أن تعيــد تناقضهــا مــع الصهيونيّــة إىل مربّعــه األول: التناقــض مــع 

االســتعامر؛ أي التحــّرر.
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ــق  ــويّن، إىل التوفي ــرشوع الصهي ــاّدي للم ــع امل ــد الواق ــي تجّس ــة الت ــل الدول ــة يف إرسائي ــاك حاج هن

الدائــم بــني كونهــا »دولــة« باملفهــوم الحديــث للدولــة، مــن حيــث ســيادة القانــون وفصــل الُســلطات 

والرقابــة الفّعالــة، وبــني جوهرهــا الكولونيــايل.  وهــي، عمليــاً، مل تكــن لتكــون دولــة أصــالً لــوال تلــك 

ــة  ــة والثقافيّ ــة واالقتصاديّ اللحظــة العنيفــة التــي قــام املــرشوع خاللهــا بهــدم كافــة البنــى االجتامعيّ

الفلســطينيّة يف لحظــة ذروة العنــف - أي فعــل النكبــة.  التهجــري كفعــل ناتــج للنكبــة، الــذي نتــج عنــه 

ــة التــي أعلنــت ســيادتها عليهــا.   تغيــري جــذرّي يف امليــزان الدميوغــرايّف للســّكان يف املنطقــة الجغرافيّ

وبكلــامت أخــرى، لــوال فعــل التهجري-النكبــة، ملــا اســتطاعت إرسائيــل تأســيس نظــام »إثنوقراطــّي« أو 

ــى مواطنــة منقوصــة، ومل تكــن لتســتطيع تحقيــق أي شــكل مــن تشــّكالت وصــور نظــام الحكــم  حتّ

القائــم فيهــا اليــوم.  وبكلــامت أخــرى، فــإن نظــام الحكــم اإلرسائيــّي؛ محاكمــه، ومؤّسســاته الترشيعيّــة 

واإلداريّــة والتنفيذيّــة، قامــت وتأّسســت بعــد فــرض واقــع مــاّدي عــىل األرض، فاســتوطنوا أوالً وقبــل 

كل يشء، وهاجمــوا ثانيــاً، وهّجــروا ثالثــاً، فحكمــوا عســكرياً بعدهــا، ومــن ثــم أعلنــوا نظــام حكمهــم 

»الدميقراطــّي«.1  ويف هــذه املعادلــة، يــأيت االســتيطان يف األرض أوالً.

يقــّدم هــذا الفصــل، قــراءة تاريخيّــة يف العالقــة مــا بــني »القانــون- االســتيطان« يف إرسائيــل مــن خــالل 

ــة »ألــون موريــه«، قانــون  ثــالث مراحــل مركزيّــة: النكبــة مــن خــالل قانــون »أمــالك الغائبــني«، قضيّ

ــة  ــار هــذه املراحل/القوانــني الثالث ــأِت اختي ــا«.  ومل ي ــة »عمون تبييــض املســتوطنات مــن خــالل قضيّ

ــا.2   ــتيالء عليه ــاً إلدارة األرايّض واالس ــوايّل 17 قانون ــود ح ــن وج ــم م ــىل الرغ ــة، ع ــاً أو مصادف اعتباط

ــىل األرض  ــتيالء ع ــة االس ــة منظوم ــادة صيان ــالث، متــت إع ــن هــذه املراحــل الث ــي كل واحــدة م فف

1  تــأيت كلمــة »دميقراطــّي« يف هــذا الســياق ليــس لوصــف نظــام الحكــم اإلرسائيــّي، بــل تــأيت تهّكــامً عــىل مقولــة »الدميقراطيّــة الوحيــدة 

ــون وغريهــم. ــا يســتعملها الساســة اإلرسائيلي ــادة م ــي ع ــرشق األوســط«، الت يف ال

2  لالســتزادة، ميكــن النظــر إىل: راســم خاميــيس.  »أيديولوجيــة، سياســات وأدوات الســيطرة عــىل األرض وتهويــد املــكان«، مجلّــة قضايــا 

ــدار«. ــة »م ــات اإلرسائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــه: املرك ــدد 54، رام الل ــة، الع إرسائيلّي
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الفلســطينيّة.  ويختلــف كل منهــم عــن اآلخــر يف الســبب، حيــث األول جــاء لتنظيــم األرايّض التــي تــم 

تهجــري أهلهــا يف الفعــل االســتعامرّي األوســع واألكــر عنفــاً- النكبــة، وتشــّكل األرايض املحتلــة العــام 

ــا مســاحات  ــة العلي ــايّن جــاء بعــد أن ضيّقــت املحكمــة اإلرسائيليّ 1948 مناطــق نفــاذ القانــون.  والث

ــة  ــىل أراض خاّص ــت ع ــتوطنة أقيم ــالء مس ــا إخ ــام 1967، بقراره ــة الع ــتيطان يف األرايّض املحتل االس

ــت  ــي منع ــة الت ــع يف األرايض الخاّص ــرشوع إىل التوّس ــة امل ــد حاج ــاء بع ــث، ج ــطينيني.  والثال لفلس

ــة العــام 1967.  وإضافــة إىل  ــا االســتيطان فيهــا، ومناطــق نفــاذه أيضــاً األرايض املحتل املحكمــة العلي

ــا  ــالل إعالنه ــن خ ــىل األرض م ــتيالء ع ــوع االس ــايل إىل موض ــل الح ــيتطرّق الفص ــة، س ــني الثالث القوان

»مناطــق عســكريّة« مغلقــة.  فيــأيت القانــون لحــل إشــكاليّة معيّنــة يف صــريورة االســتيالء عــىل األرض.

قانون »أمالك الغائبين«:

تنظيم »نتائج« النكبة من أراٍض وأمالك
شــّكلت النكبــة الفلســطينيّة بوصفهــا أكــرب عمليّــة تطهــري عرقــّي يف العــر الحديــث، نقطــة الــذروة يف 

الــراع الصهيويّن-الفلســطينّي.  نقطــة الــذروة؛ أي تطهــري فلســطني عرقيــاً، وتأســيس إرسائيــل ككيــان 

ســيايّس ودولــة بعــد أن تــم تطهــري مــا يُقــارب 531 قريــة فلســطينيّة عرقيــاً، وتهجــري مــا يزيــد عىل 800 

ألــف فلســطيني.1  أّمــا الناتــج عــن نقطــة الذروة-العنــف هــذه، فــكان أرايض شاســعة وأمــالكاً كثــرية 

ــة للدولــة«.2  وبالتــايل،  ترفــض إرسائيــل اإلفصــاح عــن حجمهــا بذريعــة »الــرضر يف السياســة الخارجيّ

بــرزت الحاجــة إىل وجــود قانــون يــرّشع االســتيالء عــىل هــذا الكــم مــن األرايض وتحويلهــا إىل ســلطة 

»الدولــة« للتــرّف فيهــا.  وألجــل وضــع اليــد وتنظيــم أرايض الالجئــني الفلســطينيني وأمالكهــم، ســّنت 

ــة الفلســطينيّة.   ــون طــوارئ يف ســياق النكب ــني« كقان ــالك الغائب ــون »أم ــام 1950 قان ــل يف الع إرسائي

ــه كل شــخص صاحــب ملــك كان يتواجــد يف الفــرتة مــا بــني 29  ويعــرّف القانــون »الغائــب« عــىل أنّ

ــس  ــا مجل ــي أعلنه ــوارئ الت ــة الط ــة حال ــه نهاي ــن في ــذي يُعل ــوم ال ــى الي ــايّن 1947 وحتّ ــن الث ترشي

ــار مــن العــام 1948 يف أي منطقــة كانــت تســيطر عليهــا جهــات تعــادي  الدولــة املؤقــت يــوم 19 أيّ

إرسائيــل قبــل األول مــن أيلــول العــام 1948.  واملقصــود يف كل منطقــة كانــت تســيطر عليهــا جهــات 

معاديــة إلرسائيــل هــي كل منطقــة مل تكــن تحــت الســيطرة الكاملــة اإلرسائيليّــة.  وهــذا، أيضــاً، شــمل 

ــر  ــه.  التطه ــالن بابي ــاً: إي ــام: http://www.nakba.ps/numbers.php.  وأيض ــة يف أرق ــطينّية، النكب ــة الفلس ــوعة النكب ــر: موس 1  انظ

العرقــّي يف فلســطني«، بــريوت: مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة، 2006.

2  قــرار املحكمــة املركزيـّـة للشــؤون اإلداريـّـة تــل أبيب-يافــا )ملــف إدارّي رقــم 1201-70 الصــادر يــوم 2 حزيــران 2010(، مقتبــس لــدى 

ــة قضايــا إرسائيليــة، العــدد 54.  جــاء القــرار رداً عــىل توّجــه أهــايّل يافــا للحصــول عــىل معلومــات عــن حجــم أمــالك  خ. راســم، مجلّ

ــا إىل »أمــالك غائبــني«. ــي تحّولــت جميعه ــة الت الوقــف اإلســالمّي يف املدين
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املثلّــث والجليــل، حيــث مل يكــن الجيــش اإلرسائيــي قــد احتلهــا يف األول مــن أيلــول العــام 1.1948

ــون  ــه ســّن كقان ــن أنّ ــم م ــه عــىل الرغ ــالت علي ــون أو إجــراء أي تعدي ــاء القان ــل إلغ رفضــت إرسائي

طــوارئ يف ســياق النكبــة ودولــة حديثــة الــوالدة.  وبقــي عــىل مــا هــو عليــه كقانــون خــام عمومــّي 

ــات »الســالم«  وشــمويّل عــىل الرغــم مــن التغــرّيات الجيوسياســيّة التــي حصلــت يف املنطقــة، واتفاقيّ

ــة  ــة.  فمثــالً، مل يصــادق الكنيســت اإلرسائيــّي عــىل اتفاقيّ التــي عقدتهــا إرسائيــل مــع الــدول العربيّ

»وادي عربــة« مــع األردن، إاّل بعــد إضافــة بنــد يحــّدد تطبيــق قانــون »أمــالك الغائبــني« عــىل عقــارات 

الالجئــني الفلســطينيني املقيمــني يف األردن يف الفــرتة التــي ســبقت تطبيــق املعاهــدة، وهــو مــا اعتربتــه 

ــة.  وبعــد توّجهــات عــّدة مــن الســفري األرديّن األول يف إرسائيــل مــروان املعــرش،  األردن خرقــاً لالتفاقيّ

مل يتلــقَّ عليهــا أي رد خطـّـي، تلّقــى أخــرياً رداً شــفوياً مــن وزارة الخارجيّــة اإلرسائيليّــة جــاء الــرد عــىل 

ــة ســالم شــامل.  ونعــود للقــول  النحــو التــايل: يجــب بحــث هــذه املســألة مــع العــرب ضمــن اتفاقيّ

إننــا مل نوقـّـع معكــم معاهــدة ســالم شــاملة، نحــن وقّعنــا معاهــدة ثنائيّــة، لذلــك نريــد حــالً لقضايانــا 

الثنائيّــة«.2  عمليــاً، أبقــت إرسائيــل عــىل القانــون يف ســلّة قوانينهــا االســتعامريّة.  إذ ال يختلــف القانون 

عــن قانــون »العــودة«، مثــالً، مــن حيــث الســياق الــذي ســّن فيــه، فكــام قانــون »العــودة« اســتعامرّي 

مثــالً مــن حيــث »دولــة اليهــود« كقانــون ســّن ألجــل اســتقبال اليهــود بعــد تهجــري العــرب، يهــدف 

قانــون »أمــالك الغائبــني« إىل منــح أرايض العــرب الذيــن هّجــروا إىل اليهــود القادمــني.  كال القانونــني 

ليســا مــن القوانــني التــي تعنــى بشــؤون إداريـّـة، هــام مــن قوانــني أســاس قيــام املــرشوع الصهيــويّن يف 

فلســطني، فالقانونــان مكّمــالن ملقولــة »دولــة إرسائيــل عــىل أرض إرسائيــل«.

ــون  ــتنتاجهام: أوالً، القان ــن اس ــني ميك ــني مهّمت ــون إىل قضيّت ــول القان ــل إىل األردن ح ــري رد إرسائي يش

يخــص الالجئــني الفلســطينيني، وبكلــامت أخــرى يخــص الفعــل االســتعامرّي الــذي نتجــت عنــه قضيّــة 

ــة الالجئــني ضمــن قضايــا الحــل النهــايّئ، مــا يعنــي  اللجــوء، وال ميكــن بحثــه إاّل يف ســياق بحــث قضيّ

أن الســالم مــع األردن ال يعنــي بالــرضورة نهايــة مــرشوع االســتيالء عــىل األرض يف فلســطني.  وثانيــاً، 

القانــون ال يــزال جوهريــاً بالنســبة إىل إرسائيــل، ورقــة رابحــة مل يــأِت الوقــت الــذي تتنــازل عنهــا بعــد.  

ــة، القانــون ال يــزال جوهريــاً بالنســبة إىل إرسائيــل وهــو مــا ســنلحظه مــن  ــز عــىل النقطــة الثانيّ لرنكّ

خــالل املــرور رسيعــاً عــىل تاريــخ القانــون واســتعامالته.  عمليــاً، كــون القانــون عامــاً وال يتطــرّق إىل 

ــة محــّددة، وال يراعــي التغــرّيات الجيوسياســيّة يف املنطقــة، كــام ال يراعــي إقــدام إرسائيــل  فــرتة زمنيّ

عــىل احتــالل مــا تبّقــى مــن فلســطني التاريخيّــة، فإنّــه، كأي قانــون آخــر، يــري عــىل املنطقــة التــي 

1  املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان، »قانــون أمــالك الغائبــني«، متوفـّـر عــىل الرابــط: https://goo.gl/oNqKwY.  وأيضــاً: أرشــيف القوانــني 

  htm.001_313/https://www.nevo.co.il/law_html/Law01 :»1950 -اإلرسائيليّــة، »قانــون أمــالك الغائبــني

2  سوسن زايدة.  »أرايض الالجئني الفلسطينيني يف معاهدة وادي عربة«، مجلّة سجل، العدد 47، 2008.
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تــري عليهــا القوانــني اإلرسائيليّــة عمومــاً كمدينــة القــدس، التــي تحّولــت جميــع أمــالك الفلســطينيني 

إىل أمــالك غائبــني، لحقيقــة أن ســّكانها كانــوا يف الوقــت ذاتــه الــذي يتطــرّق إليــه القانــون يف تعريــف 

»الغائــب« تحــت الحكــم األرديّن، الــذي كان حينهــا »دولــة معاديـّـة إلرسائيــل«.  وعــىل الرغــم مــن أن 

ــه  ــك ألن ــون، وذل ــق القان ــة يف العــام 1968، أمــر بعــدم تطبي املستشــار القضــايّئ للحكومــة اإلرسائيليّ

»مــن غــري العــادل أن تضــع إرسائيــل يدهــا عــىل عقــارات الفلســطينيني يف القــدس، وبخاصــة أن هــذه 

األمــالك، تحّولــت إىل أمــالك غائبــني بســبب خطــوة أحاديـّـة الجانــب قامــت بهــا إرسائيــل، ونتــج عنهــا 

تغيــري الســلطة«، فإنــه مل يغــرّي شــيئاً مــن حقيقــة أن القانــون ســارّي املفعــول، وأن الحكومــة اإلرسائيليّة 

هــي مــن تقــّرر تفعيلــة أو عــدم تفعيلــه يف القــدس أو أي منطقــة أخــرى بحســب احتياجاتهــا األمنيّــة-

ــت واردة  ــه بقي ــة تطبيق ــن إمكانيّ ــون، ولك ــق القان ــرى، مل يطبّ ــامت أخ ــه، وبكل ــتعامريّة؛ أي أنّ االس

للحكومــات املقبلــة لســبب بســيط أنــه مل يتغــرّي وال تعــّدل دســتورياً.1  وهــذا مــا حصــل عمليــاً مــع 

تغــرّي الحكومــات واملستشــار القضــايّئ للحكومــة، وأمــر املستشــار يهــودا فاينشــتاين بإمكانيّــة تطبيــق 

القانــون فيهــا.2  وبالتــايل، تحّولــت أمــالك املقدســيني إىل »أمــالك غائبــني« عــىل الرغــم مــن أنّهــم مل 

يتحرّكــوا مــن منازلهــم ال يف العــام 1948، وال 1967، وال حتّــى يف العــام 2000.

مــع صعــود الليكــود للحكــم العــام 1977، حتـّـى نهايــة ســنوات الثامنــني؛ أي مــع صعــود رابني إىل ســّدة 

الحكــم، وبدايــة مفاوضــات »أوســلو«، صــادرت إرسائيــل، وبخاصــة شــارون الــذي شــغل منصــب وزيــر 

الزراعــة حينــه، آالف الدومنــات يف األغــوار والقــدس اســتناداً إىل قانــون أمــالك الغائبــني.3  وإضافــة إىل 

ــز )األرض، امللــك(،  التامهــّي املتبــادل بــني جوهــر القانــون وجوهــر إرسائيــل؛ أي االســتيالء عــىل الحيّ

ــم عــىل أمــالك الغائبــني، وهــو الــذي  فــإن تقاريــر عــّدة انتــرشت يف اآلونــة األخــرية تشــري إىل أن القيّ

ــام  ــّي، ق ــة اإلرسائي ــر املاليّ ــه وزي ــني، ويعيّن ــالك غائب ــا أم ــد اعتباره ــه بع ــالك إلي ــل األم ــم تحوي يت

بتحويــل عقــارات كثــرية إىل الرشكــة االســتيطانيّة »إلعــاد« و»عطــريات كوهانيــم«.  وعــىل الرغــم مــن 

أن إرسائيــل ترفــض بشــكل قاطــع اإلفصــاح عــن عــدد العقــارات ألســباب أمنيّــة، فــإن »إلعــاد« وحدهــا 

قامــت بتوطــني 500 مســتوطن يف بلــدة ســلوان، وأن »عطــريات كوهانيــم« قامــت بتوطــني 60 عائلــة 

ــة.4  لســنا بحاجــة إىل املزيــد مــن التريحــات الصــادرة عــن املســتوى  مســتوطنة يف القــدس الرشقيّ

1  لالســتزادة، ميكــن النظــر إىل ورقــة »قانــون أمــالك الغائبــني: الســرية الذاتيّــة لترشيــع النهــب«، رازي نابلــيس، مجلّــة قضايــا إرسائيليــة، 

ــدد 58. الع

2  »وجهة نظر املستشار القضايئ للحكومة: ميكن تطبيق قانون أمالك الغائبني يف شقّي القدس«، صحيفة هآرتس:  

             http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2038163    

3  تقرير مؤّسسة »بتسيلم«، تحت عنوان: »مصادرة واستغالل: سياسات إرسائيل يف منطقة األغوار«، العام 2011.

4  نــري حّســون.  صحيفــة هآرتــس، تحقيــق تحــت عنــوان »هكــذا تســاعد الدولــة جمعيّــات اليمــني يف االســتيطان بالقــدس«، متوفـّـر عــىل 

http://www.haaretz.co.il/news/investigations/1.1228499 التــايل:  الرابــط 
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الســيايّس والقضــايّئ اإلرسائيــّي للجــزم بــأن القانــون سيايّس-اســتعامرّي، وبخاصــة أن املحكمــة العليــا 

ــك يف  ــة إعــالن عــن مل ــت يف كل عمليّ ــة، ليب ــون إىل املستشــار القضــايئ للحكوم ــادت القان ــا أع ذاته

القــدس عــىل أســاس كونــه »أمــالك غائبــني«، ومــن ثــم مصادرتــه.1  عمليــاً، تشــّكل إعــادة القــرار مــن 

املحكمــة إىل املستشــار القضــايّئ للحكومــة، بالــرضورة، عمليّــة إعــادة للقضيّــة مــن املســتوى القضــايّئ 

ــة،  ــر الدول ــة جوه ــد معارض ــة ح ــون ليرباليّ ــة أن تك ــة اإلرسائيليّ ــل املحكم ــيايّس.  ومل تتحّم إىل الس

فحّولتــه مــرّة أخــرى إىل الحكومــات وميولهــا وجشــعها وتأثّرهــا.  ويــأيت تريــح نتنياهــو تعليقــاً عــىل 

قــرار وقــت تطبيــق القانــون العــام 2005 بالقــول إن »حكومــة شــارون أعــادت التعامــل مــع القــدس 

كــام يجــب، اتّخــاذ القــرار جــاء بدوافــع صهيونيّــة ســياديّة مســتندة إىل الحقيقــة القائلــة إن القــدس 

موّحــدة، وهكــذا عليهــا أن تبقــى«.

ــة  ــون ســوياً يف أزمن ــن غوري ــون مبراحــل سياســيّة مختلفــة، فــكان حليفــاً لشــارون وب لقــد مــّر القان

مختلفــة وســياقات مختلفــة.2  وكان حليفــاً لرابــني يف بدايــات التســعينيات حــني أراد بــدء محادثــات 

ــالم.  ويف  ــات الس ــدء محادث ــاّدة« يف ب ــه »الج ــىل نيّت ــه ع ــدم تطبيق ــالل ع ــن خ ــرّب م ــلو«، فع »أوس

العــام 2005، كان حليفــاً ألحــزاب املعارضــة حــني أبطــل املستشــار القضــايّئ للحكومــة، مناحيــم مــزّوز 

تطبيقــه يف القــدس.  وللمفارقــة هــو العــام ذاتــه الــذي كانــت تجــري فيــه وزيــرة الخارجيّــة األمريكيّــة 

كونداليــزا رايــس زيــارة للــرشق األوســط، ورصّحــت بنيّتهــا إعــادة املحادثــات الفلســطينية-اإلرسائيليّة، 

مــا يعنــّي أن إيقــاف تطبيــق القانــون جــاء للمــرة الثانيّــة بهــدف إبــداء »حســن نيّــة«.  فبقــي الثابــت 

ــود  ــة، وج ــل املختلف ــيّة، واملراح ــروف السياس ــرّيات يف الظ ــّوالت والتغ ــل التح ــاً يف ظ ــد عملي الوحي

ــة.  وهــذا مــا يعنــي بالــرضورة: اســتمرار وجــود املــرشوع الــذي  القانــون يف ســلّة القوانــني اإلرسائيليّ

ــود  ــتمرار وج ــل اس ــر.  ولع ــدث عاب ــاً، أو كح ــاً أو مرحلي ــس ظاهري ــاً، ولي ــون جوهري ــه القان يخدم

ــة، واســتمرار الحــدث بهــذا  ــل األكــرب عــىل اســتمرار الحــدث املؤّســس؛ أي النكب ــون، هــو الدلي القان

الشــكل؛ أي اســتمراراً ال يبقيــه حدثــاً، بــل يجعــل منــه مكّونــاً أساســاً مــن مكّونــات املنظومــة، واملهــم 

أنّــه ال يبقــى حدثــاً.

1  »العليــا تقــّرر: يُســمح بتطبيــق قانــون أمــالك الغائبــني يف القــدس مبصادقــة املستشــار القضــايئ للحكومــة«، صحيفــة هآرتــس، متوفّــر 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2615821 الرابــط:  عــىل 

2  بــن غوريــون هــو الــذي وقّــع عــىل القانــون بصفتــه رئيســاً للحكومــة.  واســتعامل القانــون عــىل أســاس كونــه حليفــاً لــه يــأيت يف ظــل 

ــة. ــس الحكوم ــون منصــب رئي ــن غوري ــه ب ــذي شــغل في ــه ال ــون، وهــو الوقــت ذات ــه القان ــذي ســّن في الســياق ال
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بين »ألون موريه« و»عمونا«: 

تطابق حالتين في زمنين مختلفين
شــّكل قــرار املحكمــة اإلرسائيليّــة العليــا الصــادر يف العــام 1979؛ بإخــالء مســتوطنة »ألــون موريــه«،1 

ــه،  ــرار ذات ــن: الق ــىل صعيدي ــة ع ــة الغربيّ ــّي يف الضّف ــتيطان اإلرسائي ــخ االس ــة يف تاري ــة مفصليّ نقط

ــة مــن حيــث إخــالء مســتوطنة  وإســقاطاته.  فعــىل الصعيــد األول: شــّكل القــرار، أوالً، ســابقة قضائيّ

يف الضّفــة الغربيّــة لكونهــا مقامــة عــىل أراٍض خاّصــة ملواطنــني فلســطينيني، وبالتــايّل منــع االســتيطان 

ــة يُحكــم بعدهــا اســتناداً  ــة شــّكلت ســابقة قضائيّ ــة عاّم عــىل أراٍض خاصــة، ووضــع سياســة قضائيّ

ــه، وهــي  ــى العــام ذات ــة كانــت متّبعــة حت ــاً ســلّط القــرار الضــوء عــىل سياســة إرسائيليّ إليهــا؛ وثاني

مصــادرة األرايض الفلســطينيّة بذريعــة إقامــة معســكر للجيــش، وتحويلهــا إىل مســتوطنة مدنيّــة، وذلك 

التفافــاً عــىل القانــون الــدويل الــذي يحظــر االســتيالء عــىل األرض واملمتلــكات الخاّصــة.  ومــا يجــدر 

ذكــره يف هــذا الســياق، وأهميّــة القــرار، هــو أن االحتــالل اإلرسائيــي قــام عمليــاً باالســتيالء عــىل حــوايّل 

ــت  ــام 1979.  فأقيم ــرار الع ــدور الق ــى ص ــام 1968 حتّ ــني الع ــة ب ــة الغربيّ ــم يف الضّف ــف دون 47 أل

بهــذه الطريقــة 13 مســتوطنة إرسائيليّــة يف الضّفــة الغربيّــة هــي مــن املســتوطنات الكبــرية والقريبــة 

مــن التجّمعــات الفلســطينيّة ذات الكثافــة العاليّــة، ومــن بينهــا كريــات أربــع، وبيــت إيــل، ورميونيــم، 

ــة  ــرار أهميّ ــذا للق ــيايّس له ــياق الس ــرار والس ــإن للق ــا، ف ــياق بحثن ــا يف س ــا.2  أّم ــرات ... وغريه وإف

ــني  ــاه االســتيطان واملســتوطنني يف نقطت ــة تج ــىل السياســة اإلرسائيليّ ــالع ع ــث االطّ ــن حي ــة م معرفيّ

ــث  ــن حي ــابهتني م ــني متش ــر إىل قضيّت ــرب النظ ــيّة ع ــة السياس ــث الحال ــن حي ــني، م ــني مختلفت زمنيّت

ــة.  الثانيّ
الحالــة والســياق الســيايّس، تشــّكل »ألــون موريــه« األوىل، وتشــّكل »عمونــا«3

ــالء  ــول إخ ــالف ح ــل االئت ــة وداخ ــة اإلرسائيليّ ــق يف الحكوم ــدل والرتاش ــة األوىل أن الج ــدو للوهل يب

ــالف  ــّي داخــل االئت ــري طبيع ــر غ ــة، وتوتّ ــة اإلرسائيليّ ــالب يف الحكوم ــه انق ــا« وكأنّ مســتوطنة »عمون

الحكومــّي.  ولكــن، حــني يتعلّــق املوضــوع باالســتيطان وإخــالء مســتوطنني مــن مواقــع تــم االســتيالء 

ــتوطنني  ــة للمس ــامء، دون عالق ــرّي األس ــع تغ ــا م ــدو ذاته ــة تب ــإن الحال ــة، ف ــة الغربيّ ــا يف الضّف عليه

ذاتهــم.  ومــن املهــم التشــديد عــىل حقيقــة أن الزمــن يف فلســطني؛ أي يف الــرشط االســتعامرّي، يعنــي 

1  لالطّــالع عــىل القــرار والتوّســع فيــه أكــر، انظــر: »إخــالء ألــون موريــه« يف: املحكمــة، خمســون عامــاً مــن القضــاء يف إرسائيــل.  وزارة 

ــري«، 1999، ص 118 ــوس مئ ــورات »دب ــب: منش ــل أبي ــة، ت ــن اإلرسائيليّ األم

2  مؤّسسة »بتسيلم«، تقرير تحت عنوان »املصادرة الحتياجات عسكريّة وحكم ألون موريه«، موقع املؤّسسة:

http://www.btselem.org/hebrew/settlements/seizure_of_land_for_military_purposes         

3  »عمونــا« مســتوطنة إرسائيليّــة حكمــت املحكمــة العليــا بإخالئهــا يف العــام 2014.  ومل تتــم عمليّــة اإلخــالء الفعــّي للمســتوطنة إاّل يف 

ــام 2017. ــباط الع ــن ش األول م



47

الّصهيونّية واالستيطان | إسرتاتيجيّات الّسيطرة عىل األرض وإنتاج املعازل

تغــرّياً يف الحقائــق والعوامــل املؤثـّـرة، ليــس باملفهــوم العمومــّي لتغــرّي الحقائــق الناتجــة عــن التطــّور 

الطبيعــّي للمجتمعــات والــدول -يف الــرشط الفلســطينّي يعنــي فــرض الحقائــق حيــث االســتيالء عــىل 

األرض وفعــل اإلحــالل- أي تغــرّي يف الحيّــز والرتكيبــة الدميوغرافيّــة والجغرافيّــة بصــورة تشــّوه الحــارض 

وتؤثـّـر عــىل املســتقبل جذريــاً.  فــام كان ينطبــق عــىل مكانــة املســتوطنني يف العــام 1979 مــن حيــث 

مخــزون األصــوات وتعدادهــم، وبالتــايل متثيلهــم يف املؤّسســات الحكوميّــة والربملــان، والــوزن الســيايّس 

للمــرشوع ككل، يختلــف عــن املعطــى الــذي ســيظهر يف العــام 2017.  وبالتــايل، فــإن مقــوالت عــّدة 

ــة،  ــات اإلرسائيليّ ــرارات الحكوم ــّوة املســتوطنني وتأثريهــم عــىل ق ــل مصــادر ق ــا يف تحلي ــم تداوله يت

ــقط  ــن أن تس ــة ميك ــة الغربيّ ــكنون يف الضّف ــن يس ــان الذي ــّواب الربمل ــدد ن ــاّب، أو ع ــم االنتخ كوزنه

مــع التشــابه الكبــري يف الحالــة وإســقاطاتها.  فمثــالً، عــىل الرغــم مــن أن عــدد املســتوطنني يف العــام 

1979 مل يتعــدَّ اآلالف،1 مقابــل مــا يعــادل 800 ألــف مســتوطن يف العــام 2،2017 مــن ضمنهــم وزراء يف 

الحكومــة وأعضــاء برملــان ورؤســاء لجــان برملانيّــة، نلحــظ تشــابهاً كبــرياً جــداً يف الحالــة السياســيّة التــي 

ســادت يــوم إخــالء »ألــون موريــه«؛ أي االنقســام الســيايّس بــني ُمهاجــم للحكومــة، ومتفّهــم للمحكمــة 

ــة  العليــا.  فرناهــا تتشــابه -إىل حــد كبــري جــداً- مــع الحالــة الســائدة يف الســاحة السياســيّة اإلرسائيليّ

مــع إخــالء مســتوطنة »عمونــا«.  وبالتــايل، فــإن عــدد املســتوطنني وحجمهــم ونســبتهم مــن املجتمــع 

ــة دراســة أســباب تأثــري املســتوطنني  اإلرسائيــّي عمومــاً ليســت هــي العامــل املركــزّي املؤثــر يف عمليّ

وقّوتهــم، عــىل الرغــم مــن أهميّتهــا طبعــاً.  ولكــن مــا يهّمنــا عمليــاً، وكــام يف دراســتنا للنظــام الســيايّس 

ــة تشــّكله؛ أي النكبــة كفعــل  ــّي، حيــث ال ميكــن النظــر إليــه وفهمــه دون التطــرّق إىل كيفيّ اإلرسائي

أّدى إىل تشــّكل النظــام الســيايّس عــىل شــكله الحــايّل، فــإن األمــر كذلــك بالنســبة إىل املســتوطنني يف 

ــة، حيــث الحاجــة إىل دراســة وفحــص كيــف وصــل عــدد املســتوطنني إىل حــوايل 12%  الضّفــة الغربيّ

مــن اليهــود يف املجتمــع اإلرسائيــّي.

مــع بدايــة االســتيطان اإلرسائيــّي يف الضّفــة الغربيّــة، أقيمــت املســتوطنات بدايــة يف منطقــة الخليــل.  

ــاً،  ــي، أيض ــز- إذ ه ــىل حيّ ــتيالء ع ــالل -أي اس ــني وإح ــل توط ــرّد فع ــط مج ــت فق ــتوطنة ليس واملس

ــذي  ــرايّف ال ــز الجغ ــيّة والحيّ ــزة األساس ــالً، الركي ــع«، مث ــات أرب ــّكلت »كري ــّي.  فش ــّكٌل اجتامع تش

1  هــذا العــدد بالتقريــب، وتــم اســتنتاجه مــن خــالل االطـّـالع عــىل ســجل املســتوطنات اإلرسائيليّــة حتـّـى العــام 1979 ومعطيّــات الســّكان 

فيــه، وطبعــاً هنــاك مســتوطنات عــّدة مل يُذكــر عــدد ســّكانها.  وتشــري، مثــالً، مجلّــة صــادرة عــن جامعــة »أرئيــل« االســتيطانيّة تحــت 

عنــوان »التقريــر اإلحصــايئ الســنوي للعــام 2009 يف يهــودا والســامرة« إىل أن عــدد املســتوطنني يف الضّفــة الغربيّــة العــام 1972؛ أي بعــد 

مــرور 7 أعــوام عــىل احتــالل الضّفــة الغربيّــة، مل يتعــدَّ الـــ1500 مســتوطن.

ــة، ومســتوطنة بيــت  2  بحســب معطيــات نرشهــا يعكــوف كاتــس، أحــد مؤّســيس جامعــة »غــوش إميونيــم« والقنــاة الســابعة اإلرسائيليّ

إيــل يف موقــع »القنــاة اإلرسائيليّــة الســابعة«: http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14370.  وأيضــاً، معهــد األبحــاث 

ــتوطن: ــف مس ــاق 720 أل ــتوطنني ف ــدد املس ــول إن ع ــذي يق ــحق ال ــاد إس ــره د. ج ــان مدي ــىل لس ــج( ع ــة )أري التطبيقي

http://www.arij.org/latest-news/611-eu2014oct.html         
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ــون  ــبيبة أل ــة »كاخ«، و»ش ــل حرك ــع مث ــة الطاب ــتيطانيّة دينيّ ــركات اس ــه ح ــّورت في ــطت وتط نش

موريــه«،1 و»غــوش إميونيــم«.  فبعــد أن طــرد الجيــش اإلرسائيــّي املســتوطنني مــن سبســطية وهــو 

ــول  ــني الدخ ــا مرت ــتوطنون بعده ــاول املس ــام 1974، ح ــه« األول الع ــون موري ــتوطنة »أل ــع مس موق

ــّي يعيدهــم أدراجهــم.  والدافــع مــن وراء إخراجهــم مــن  ــا، وكان الجيــش اإلرسائي إىل املنطقــة ذاته

املنطقــة، طبعــاً، مل يكــن معارضــة الجيــش أو وزيــر الدفــاع حينهــا شــمعون برييــس الــذي كان مــن 

ــّي  ــتيطان اإلرسائي ــة لالس ــت املعارضــة الدوليّ ــل كان ــتيطايّن،2 ب ــم وبنشــاطهم االس ــني به ــد املعجب أش

ــة  ــم املتحــّدة عــىل وثيق ــت األم ــّره أن يكــون تصوي ــا يف ــام 1967، وهــذا م ــة الع يف األرايض املحتل

ــة حركــة عنريّــة جــاء يف العــام 1975 فقــط، أي مل تــأِت املصادقــة عــىل االســتيطان  تعتــرب الصهيونيّ

يف املنطقــة إاّل بعــد تبّنــي األمــم املتحــدة الوثيقــة، وهــو مــا يعنــي نهايــة املعركــة الدبلوماســيّة عــىل 

ــة لالســتيطان يف سبســطيّة كانــت يف العــام 1975؛ أي بعــد تصويــت األمــم  ــة الثالث الوثيقــة.  املحاول

املتحــدة وتبّنيهــا الوثيقــة.  وبالتــايل، تغــرّيت األمــور وعــاد ســيناريو »كريــات أربــع« مــرّة أخــرى مــع 

الشــخصيّات ذاتهــا التــي قــادت عمليــة االســتيطان يف »كريــات أربــع«، ولكــن مــع اختــالف اســم وزيــر 

الدفــاع فقــط.  فكــام بعــث ديّــان باملــؤن إىل مســتوطني »كريــات أربــع«، بعــث برييــس هــذه املــرّة 

ــة االســتيطان يف الخليــل،  املــؤن إىل مســتوطني سبســطيّة.  وكــام قــاد الحاخــام موشــيه ليفنغــر عمليّ

وأّســس لهــا، قــاد عمليّــة االســتيطان يف نابلــس وقــال مــن موقــع »ألــون موريــه- أي سبســطيّة«: »هــذه 

بدايــة االســتيطان يف الســامرة.  مــا هــو إاّل أن نقيــم مســتوطنة أخــرى فثالثــة، وتصــري الســامرة كلّهــا 

لنــا«.  فبقــي املســتوطنون يف معســكر الجيــش، وأفضــت املفاوضــات بــني الحكومــة وجامعــة »ألــون 

ــة  ــة مقابل ــىل تلّ ــاً ع ــتوطنة دامئ ــة مس ــّي بإقام ــمّي الحكوم ــتوطنني اإلذن الرس ــلّم املس ــه« بتس موري

ــداً عــىل أرايض قريــة روجيــب. ــة نابلــس، وتحدي ملدين

ــة  ــتوطنة املُقام ــالء املس ــوم 1979/10/22 بإخ ــا ي ــة العلي ــة اإلرسائيليّ ــرار املحكم ــد ق ــل بع ــا حص م

عــىل أرايّض قريــة روجيــب، بعــد منــح املســتوطنني اإلذن الرســمّي الحكومــّي إلقامتهــا، هــو املشــهد 

ــا  ــكل م ــّي ب ــيايّس اإلرسائي ــتوى الس ــات املس ــارض وتريح ــع ملح ــراه املُراج ــن أن ي ــذي ميك ــه ال ذات

ــم«  ــني »متفّه ــا ب ــّي حينه ــا«.  إذ انقســم املشــهد الســيايّس اإلرسائي يخــص إخــالء مســتوطنة »عمون

ــام انقســم املشــهد الســيايّس، أيضــاً، يف  ــه«.  ك ــون موري ــة »أل ــد لجامع ــا ومؤيّ ــرار املحكمــة العلي لق

ــة  ــر الزراع ــب وزي ــا منص ــغل حينه ــذي ش ــارون ال ــح ش ــا«.  فتري ــتوطنة »عمون ــالء مس ــة إخ قضيّ

ــان  ــه إىل عصي ــالق«، ودعوت ــاً لألخ ــراً »منافي ــّد أم ــتوطنة يع ــالء املس ــأن إخ ــتوطنة ب ــع املس يف موق

1  »شــبيبة ألــون موريــه« هــي حركــة اســتيطانيّة وضعــت صــوب عينيهــا مســألة االســتيطان يف »الســامرة«؛ أي منطقــة نابلــس، وتأّسســت 

ــه« العــام 1974. ــون موري ــّي يف املــرة األوىل بإخــالء املســتوطنني مــن »أل ــام الجيــش اإلرسائي بعــد قي

https://goo.gl/15l5Lc :2  مركز »مدار«، مستوطنة »كريات أربع«، متوفّر عىل الرابط التايّل
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األوامــر الصــادرة إىل الجنــود،1 ال يختلــف كثــرياً عــن تريــح عضــو الكنيســت عــن »البيــت اليهــودّي« 

ــوة إىل  ــرأة«.2  والدع ــاب ام ــب كاغتص ــالء صع ــه »إخ ــول إن ــا« بالق ــموتريتش يف »عمون ــلئيل س بتس

عصيــان األوامــر ال تختلــف عــن الحمــالت الرافضــة التــي أطلقهــا الجنــود ضــد تنفيــذ أوامــر إخــالء 

ــوغ  ــحاق هرتس ــام 2017، يتس ــة يف الع ــم املعارض ــح زعي ــف تري ــل، ال يختل ــا«.3  ويف املقاب »عمون

الــذي دعــا إىل نقــل املســتوطنني إىل الكتــل االســتيطانيّة القامئــة،4 عــن تريــح يــويس رسيــد بالقــول 

ــار »غــوش  ــع اعتب ــف بالطب ــذايتّ«.  وال يختل ــم تــرض بربنامــج الحكــم ال إن مامرســات »غــوش إميوني

ــا »حليفــة لإلرهــاب«، عــن الحملــة التــي خاضهــا املســتوطنون  إميونيــم« للمحكمــة العليــا عــىل أنّه

يف »عمونــا« ضــد املحكمــة العليــا، والحملــة التــي يشــّنها اليمــني اإلرسائيــّي متمثـّـالً بالبيــت اليهــودّي 

عــىل املحكمــة العليــا.5  وال يختلــف أخــرياً تريــح بيغــني »ســيكون هنــاك الكثــري مــن ألــون موريــه«6 

ــىل  ــة ع ــتيطانيّة املُقام ــؤر االس ــم الب ــيقوم بتنظي ــه »س ــأن حزب ــت ب ــايل بيني ــح نفت ــن تري ــرياً، ع كث

أراض خاّصــة«،7 وال يختلــف كثــرياً عــن تريــح وزيــر املواصــالت يرائيــل كاتــس يف العــام 2012 يف 
ــامر«.8 ــري مــن إيت ــاء »الكث ــد ببن ــامر« بالتعّه مســتوطنة »إيت

التشابه الظاهرّي والداللة الجوهرّية: الخلل في المنظومة
ــة بــني  ــة القضائيّ التشــابه يف الحالــة السياســيّة؛ أي املشــهد الســيايّس والحالــة االســتيطانيّة؛ أي القضيّ

ــل عــىل مــا هــو أعمــق  ــه يدلّ »ألــون مريــه« و»عمونــا«، وعــىل الرغــم مــن أهميّتــه يف الظاهــر، فإنّ

ــون  ــن أن يك ــق، ال ميك ــد التطاب ــل ح ــذي يص ــري، ال ــابه الكب ــذا التش ــن أن ه ــاً م ــك انطالق ــن ذل م

مجــرّد مصادفــة، هنــاك مــا هــو جوهــرّي وأعمــق؛ أي أن هنــاك جــذوراً واحــدة تجمــع مــا بــني كلتــا 

القضيّتــني.  وكان مــن املمكــن أن يكــون إخــالء »عمونــا« يف العــام 2017 دون قيــام »البيــت اليهــودّي« 

1  مقتبس لدى جيفري أرنسون، يف كتاب سياسة األمر الواقع يف الضّفة الغربّية، 1990، ص 54.

http://news.walla.co.il/item/3036654 :2  »سموتريتش: إخالء صعب كاغتصاب امرأة«، موقع والال اإلخبارّي

3  حملة لدعوة رجال الرشطة والجنود لعدم االنصياع ألوامر إخالء مستوطنة »عمونا«، موقع واينت:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4888082,00.html          

4  موقع القناة اإلرسائيليّة السابعة »هرتسوغ: دعوة إىل نقل عمونا إىل الكتل االستيطانيّة«:

          http://www.inn.co.il/News/News.aspx/338437          

ــت  ــن »البي ــت ع ــو الكنيس ــا عض ــم«، ودع ــرات إىل الحك ــا »قاط ــا يف مقاله ــة العلي ــاكيد، املحكم ــت ش ــاء أييل ــرة القض ــت وزي 5  هاجم

.)D9( اليهــودّي« موطــي يوغــاف إىل هــدم املحكمــة العليــا بجرّافــة عســكريّة

html.782/361/NRG:http://www.nrg.co.il/online/1/ART2 6  »الليربايّل األخري: دان مرييدور ال يتنازل«، موقع

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/330715 :»7  بينيت يف مقابلة مع صحيفة »يف السابعة

8  موقع القناة اإلرسائيليّة السابعة »الوزير كاتس: أتعّهد بأن تقام الكثري من إيتامر«:

          http://www.inn.co.il/News/News.aspx/234381          
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ــتوطنات« أن  ــض املس ــطينّي »تبيي ــالم الفلس ــّميه اإلع ــام يس ــويّة«، أو ك ــون »التس ــاب إىل قان بالذه

يُســقط املقارنــة بــني الحالتــني، ويجعــل منهــا تشــابهاً عاديــاً.  إاّل أن اقــرتاح قانــون »التســويّة« بغــض 

ــا أم ال، يجعــل مــن القضيّتــني تتطابقــان يف الجوهــر  النظــر عــام إذا كان سيســقط يف املحكمــة العلي

أيضــاً، وذلــك يعــود ألهميّــة مــا حصــل بعــد إخــالء »ألــون موريــه«، حيــث وعــد بيغــني بإقامــة الكثــري 

مــن ألــون موريــه، ولتحقيــق ذلــك، ذهــب إىل اإلعــالن عــن حــوايّل 755 ألــف دونــم مــن أرايّض الضّفــة 

الغربيّــة كـــ»أرايض دولــة«، 655 ألــف دونــم منهــا تقــع يف مناطــق )ج(،1 وذلــك اســتناداً إىل القانــون 

ــة2 ملــّدة  ــف عــن فالحــة األرايّض األمرييّ ــه عــىل أن كل مــن يتوقّ ــذي تنــص املــاّدة 68 من ــاميّن ال العث

ــل يف  ــه خل ــة.  إنّ ــا إىل الدول ــود ملكيّته ــتعاملها وتع ــتمرار باس ــق يف االس ــد الح ــنوات، يفق ــالث س ث

منظومــة االســتيالء عــىل األرض: كان هنــاك خلــل يف املنظومــة االســتيطانيّة يف الضّفــة الغربيّــة، وكانــت 

هنــاك حاجــة إىل إعــادة صيانتهــا لالســتمرار، فجــاء الــرد بـــ»أرايض الدولــة«.  ويف الحقيقة، جــاء اإلعالن 

عــن أرايض الدولــة بعــد صــدور قــرار »ألــون موريــه« الــذي قــام بتقييــد قــدرة االحتــالل باالســتيالء عىل 

األرض يف فلســطني -أي بكلــامت أخــرى مل تعــد الطريقــة القدميــة- أي اإلعــالن عــن املنطقــة كمنطقــة 

عســكريّة مغلقــة متاحــة للتوّســع االســتيطايّن، فجــاء اإلعــالن مبثابــة طريقــة جديــدة لصيانــة منظومــة 

ــة. االســتيطان يف الضّفــة الغربيّ

يف حالــة »عمونــا«، ال يوجــد تطابــق يف املنَفــذ املُتّبــع، وذلــك يعــود إّمــا لنفــاد »أرايّض الدولــة« التــي 

ال تُفصــح اإلدارة املدنيّــة عــن حجمهــا الــكّي، وإّمــا لكــون االســتيطان اســترشى يف األرايض الفلســطينيّة 

الخاّصــة.  ولكــن هنــاك تطابقــاً جوهريـّـاً يف حقيقــة أن املنظومــة االســتيطانيّة بحاجــة إلعــادة صيانــة، 

ــا«، هنــاك حاجــة إىل أســلوب جديــد.  وأن الطريقــة القدميــة مل تعــد  ــاء الكثــري مــن »عمون وأنــه لبن

مالمئــة للحالــة التــي نشــأت يف الضّفــة الغربيّــة مــن حيــث االســتيطان، وهــذا مــا نســتدل عليــه مــن 

الحاجــة واإلرصار عــىل إقــرار قانــون »التســويّة«.  وإضافــة إىل قانــون »التســويّة« الــذي طـُـرح يف مطلــع 

العــام 2017، وتــم التصويــت عليــه بالقــراءات األوىل والثانيّــة والثالثــة يف الكنيســت، وســيتطرّق إليــه 

البحــث بعــد قليــل كونــه يدلّــل عــىل حاجــة منظومــة االســتيالء عــىل األرض إىل إعــادة صيانــة، فــإن 

ــول  ــتيطان.  فيق ــة يف االس ــة القدمي ــول الطريق ــات ح ــاك خالف ــدون أن هن ــهم يؤكّ ــتوطنني أنفس املس

ــد  ــت ح ــة وصل ــات جديّ ــابقني، إن خالف ــا« الس ــتوطنة »عمون ــّكان مس ــد س ــالً، أح ــراح مث ــودا يف يه

1  »املحكمــة العليــا 79/390، دويــكات ضــد حكومــة إرسائيــل«، مقتبــس يف تقريــر »أزرق أبيــض لكــن أســود«، صــادر عــن مؤّسســة »كــريم 

ــة للعــام 2016. نافــوت« اإلرسائيليّ

ــة مســح األرايّض كأرايض  2  أمرييّــة نســبة إىل األمــري، أي تعــود ملكيّتهــا إىل األمــري- الدولــة يف حالتنــا.  لــن يتوّســع البحــث كثــرياً يف كيفيّ

دولــة، وذلــك يعــود إىل وجــود تقريــر كامــل صــادر عــن مؤّسســة »كــريم نافــوت« للعــام 2016 تحــت عنــوان »أزرق أبيــض ولكــن أســود- 

عمــل فريــق الخــط األزرق يف الضّفــة الغربيّــة«.  فريــق الخــط األزرق- هــو فريــق يعمــل يف اإلدارة املدنيّــة التابعــة للحكــم العســكرّي 

ــة، ويختــص يف فحــص مــدى دقــة إشــهارات أرايض الدولــة التــي تــم اإلعــالن عنهــا بدايــة الثامنينــات. يف الضّفــة الغربيّ
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الــراخ وتبــادل الشــتائم كانــت تندلــع مــا بــني بتســلئيل ســموتريتش عضــو الكنيســت عــن »البيــت 

ــني بنحــاس فالرشــطاين  ــة، وب ــن جه ــادة الشــابّة للمســتوطنني م ــن القي ــّدة م ــبّان ع ــودي«، وش اليه

ــاه«  ــتيطان- أمن ــة االس ــام »حرك ــر ع ــامرة«، ومدي ــودا والس ــي يه ــس إقليم ــابق لـ»مجل ــس الس الرئي

التــي تــم ذكرهــا يف الفصــل األول مــن البحــث مــن جهــة أخــرى، والوكيلــة لتنفيــذ مشــاريع »شــعبة 

االســتيطان« يف »املنظّمــة الصهيونيّــة العامليّــة«.1  ويضــاف إىل حديــث املســتوطن، منــع حــزب »البيــت 

اليهــودّي« فالرشــطاين مــن الوصــول إىل منصــب مديــر »شــعبة االســتيطان« يف »املنظّمــة الصهيونيّــة 

العامليّــة«.  نعــود إىل الفصــل األول قليــالً، لرنبــط بينــه وبــني الثــايّن ونبــنّي مــن جديــد حجــم »التنســيق 

الوظيفــّي االســتعامرّي« بــني »الدولــة« و»الحركــة«، فيقــول فالرشــطاين، الــذي ميثـّـل أحــد أهــم قــادة 

االســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة تعقيبــاً عــىل منعــه مــن الوصــول إىل منصــب »مدير شــعبة االســتيطان«:

»ال، لــن أحصــل عــىل شــعبة االســتيطان، أعلــم أن غالبيّتكــم ال تعرفون 

عــام يــدور الحديــث.  شــعبة االســتيطان يف املنظّمــة الصهيونيّــة 

العامليّــة عليهــا أن تعمــل كُممثّلــة الحكومــة بــكل مــا يتعلّــق 

باالســتيطان يف دولــة إرسائيــل.  هــذه رســالة الصهيونيّــة، وليــس دولــة 
ــا«.2 ــع مواطنيه جمي

نعــود إىل الخــالف عــرب يفــراح املســتوطن، فيقــول أن ســموتريتش و»البيــت اليهــودّي« أعلمــوا الجيــل 

ــون التســويّة« و»الضــم  ــون عــن »قان ــك يتحّدث ــة القدميــة مل تعــد مالمئــة،3 ولذل ــم، أن الطريق القدي

ــا« وتلخيصــه:  ــه« و»عمون ــون موري ــني »أل ــق ب ــر املتطاب ــداً، يســكن الجوه ــا، تحدي ــويّن«.  وهن القان

الطريقــة القدميــة مل تعــد مالمئــة، هنــاك حاجــة إلعــادة صيانــة املنظومــة.  فكــام باتــت قضيّة االســتيالء 

عــىل األرايض، مــن خــالل إعالنهــا منطقــة عســكريّة مغلقــة، نافعــة وبطُلــت مــع قــرار املحكمــة العليــا 

العــام 1979، باتــت قضيّــة البــؤر االســتيطانيّة »غــري الرشعيّــة« عــىل أراٍض خاّصــة خطــرة، وكُل مــا بُنــي 

بهــذه الطريقــة مهــّدد بالهــدم، إن مل يتــم تقديــم حــل جــذري للبــؤر كافــة التــي تــم بناؤهــا فتصبــح 

»شعيّــة« مــرّة واحــدة و»لألبــد«، ونُعيــد صيانــة املنظومــة بحيــث نصبــح قادريــن عــىل االســتيالء عــىل 

األرايّض الخاّصــة أيضــاً، للتوّســع واالســتيطان الــذي يُعــاد ترميــم طــرق التوّســع فيــه، وال ميكــن إيقافــه.

ــي  ــؤرة الت ــا- هكــذا أقيمــت الب ــف عمون ــور: مل ــوان »هامك ــة تحــت عن ــة، حلق ــّي للتحقيقــات الصحافيّ 1  برنامــج »هامكــور« اإلرسائي

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 العــاشة:  اإلرسائيليّــة  القنــاة  بالدولــة«،  تعصــف 

2   موقع القناة السابعة، »تم إفشال تعيني فالرشطاين رئيساً لشعبة االستيطان«:

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/308183          

ــي  ــؤرة الت ــا- هكــذا أقيمــت الب ــف عمون ــور: مل ــوان »هامك ــة تحــت عن ــة، حلق ــّي للتحقيقــات الصحافيّ 3  برنامــج »هامكــور« اإلرسائي

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 العــاشة:  اإلرسائيليّــة  القنــاة  بالدولــة«،  تعصــف 
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التطابــق الجوهــرّي يســكن عمليــاً يف تأثــري كل مــن القانونــني عــىل السياســة املتّبعــة والحاجــة بعــده 

ــايّل، نــرى، مثــالً، أن اإلعــالن عــن أرايض  إىل صيانــة ومخــزون جديــد مــن األرايّض الفلســطينيّة.  وبالت

الدولــة جــاء بهــدف منــح مســاحة جغرافيّــة للتوّســع االســتيطايّن بعــد أن حّددتــه املحكمــة اإلرسائيليّــة 

العليــا.  ونــرى أن قانــون »التســويّة« يهــدف إىل االســتيالء عــىل املزيــد مــن األرايّض وشعنــة األرايّض 

ــاً«.  وبالتــايّل، إذا دقّقنــا يف الواقــع الــذي نتــج عــن إعــالن »أرايض  التــي تــم االســتيالء عليهــا »قانوني

ــويّة«  ــون »التس ــن قان ــأ ع ــن أن ينش ــن املمك ــذي م ــكاريّث ال ــع ال ــترشاف الواق ــا اس ــة«، ميكنن الدول

وإســقاطاته عــىل األرض الفلســطينيّة، إن مل يتــم تبّنــي إســرتاتيجيّة وطنيّــة فلســطينيّة شــاملة بحجــم 

التحــّدي.

قانون التسوّية: شرعنة واقع »غير شرعّي«، ولكّنه واقع
صــادق الكنيســت اإلرسائيــّي بتاريــخ 2017/2/6 بالقراءتــني الثانيّــة والثالثــة عــىل »قانــون التســويّة«، 

وعــىل الرغــم مــن أن التوقّعــات كافــة تشــري إىل أن املحكمــة العليــا ســتقبل التــامس مؤّسســات حقــوق 

اإلنســان بشــأن القانــون، وتقــوم بإلغائــه، وإعــالن املستشــار القضــايّئ للحكومــة، أفيخــاي مندلبيــت، 

نيّتــه الوقــوف ضــد الحكومــة يف املحكمــة العليــا واالمتنــاع عن الدفــاع عن القانــون اإلشــكايّل،1 لتناقضه 

مــع القانــون الــدويّل الــذي مينــع مصــادرة األمــالك الخاّصــة، ويســمح فقــط باســتعامل األرايّض الخاصــة 

لحاجــات »عســكريّة«، مــن مبــدأ أن العســكرّي هــو يف الوقــت ذاتــه مؤقــت، وذلــك نابــع مــن رؤيّــة 

القانــون الــدويّل لالحتــالل ككل عــىل أســس وقتيّــة- أي مؤقـّـت، ومــع قانــون أســاس إرسائيــّي »كرامــة 

اإلنســان وحريّتــه« - فإنـّـه فرصــة لالطـّـالع عــىل أســباب وجــود القانــون التــي أســلفتها ســابقاً، والواقــع 

ــرية جــداً  ــون كث ــة«.  فتبعــات القان ــؤر غــري القانونيّ ــص »الب ــا يّخ ــكل م ــة ب ــة الغربيّ ــم يف الضّف القائ

ــة.   ــة واإلدانــات، وتؤثّــر بالــرضورة عــىل مكانــة إرسائيــل يف املحافــل الدوليّ مــن حيــث الــردود الدوليّ

وبالتــايّل، فــإن الثمــن وراء ســّنه ســيكون عاليــاً جــداً، فــام الــذي يدفــع بإرسائيــل إىل املصادقــة عليــه 

وســّنه رغــامً عــن العــامل كافّــة2 الــذي يعتــرب االســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة غــري شعــّي؟

ــي تراقــب االســتيطان »غــري الرشعــّي« يف  ــة الت ــات الصــادرة عــن املؤّسســات اإلرسائيليّ تشــري املُعطي

ــة، إىل أن النشــاط االســتعامرّي الــذي قامــت بــه »شــعبة االســتيطان«، بشــكل رئيــيّس،  الضّفــة الغربيّ

ــة عــرب قيامهــا بـ»عــدم  واألذرع املختلفــة كـ»أمنــاه« وغريهــا، وكان مدعومــاً مــن الحكومــة اإلرسائيليّ

https://goo.gl/Z9qBRQ :»1  موقع »عرب 48«، »مندلبيت يعلن أنه سيعارض قانون التسويّة يف العليا

2  دعــا االتّحــاد األوروب إرسائيــل إىل عــدم إنفــاذ القانــون، وقــال هوالنــد إن القانــون ميّهــد للضــم وأدانتــه فرنســا وبريطانيــا ودول عــّدة 

أخــرى.
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تطبيــق القانــون«، عمــداً وليــس ســهواً، يف األرايّض املحتلــة العــام 1967، وصــل إىل حــد وجــود »أزمــة«.  

وعندمــا نقــول »عــدم تطبيــق القانــون«، نقصــد بالــرضورة يف هــذا الســياق قيــام الحكومــة اإلرسائيليّــة 

بتحويــل األرايّض إىل »شــعبة االســتيطان«، وتــرك رئاســة الشــعبة ومجلــس إقليمــّي يهــودا والســامرة 

يقومــون بعملهــم؛ أي االســتيطان دون ضوابــط.  فمثــالً، قامــت وحــدة املراقبــة يف اإلدارة املدنيّــة خالل 

ــداً ملُصادرتهــا،  ــة عــىل ســيّارة شــحن متهي ــات الثقيل ــا« برفــع اآللي ــح طريــق إىل مســتوطنة »عمون فت

فتواصــل فالرشــطاين مــع املســتوى الســيايّس الــذي أمــر عــىل الفــور بإعــادة املركبــات إلمتــام عملهــا.1  

وبشــهادة فالرشــطاين ذاتــه، فــإن املســتوى الســيايّس كان عــىل علــم بــكل تفصيلــة تجــرّي يف األرايّض 

ــة  ــة يف الضّف ــايّل، فــإن »األزمــة« التــي وصلــت إليهــا الحكومــة اإلرسائيليّ ــة العــام 1976.  وبالت املحتل

الغربيّــة، والناتجــة عــن سياســاتها ذاتهــا، وصلــت بهــا إىل مفــرتق طــرق كــام يصفــه املختــص يف شــؤون 

ــؤر  ــة الب ــدم كاف ــا ه ــس.  إّم ــة درور إتك ــويّن« يف الضّف ــري القان ــتيطان »غ ــة االس ــتيطان ومراقب االس

ــة  ــه إىل املحكم ــن التوّج ــد م ــرب املزي ــة ع ــة الغربي ــة يف الضّف ــىل أراٍض خاّص ــة ع ــتيطانيّة املُقام االس

ــا إيجــاد حــل مــن شــأنّه أن يوجــد إطــار جديــد لالســتيطان  ــا« وإّم ــا، وإعــادة ســيناريو »عمون العلي

ــرشوع  ــويّن كم ــرشوع الصهي ــا امل ــّر به ــي مي ــة الت ــتعامريّة املرحليّ ــة االس ــع الحال ــالءم م ــة يت يف الضّف

اســتعامر اســتيطايّن يف أرض فلســطني.

يوجــد يف أنحــاء مختلفــة يف الضّفــة الغربيّــة حــوايّل 55 بــؤرة اســتيطانيّة أقيمــت عــىل أراٍض فلســطينيّة 

خاصــة، واحــدة منهــا فقــط أقيمــت بقــرار مــن القائــد العســكرّي، وتــم االســتيطان فيهــا بالطريقــة 

القدميــة قبــل صــدور قــرار املحكمــة العليــا بشــأن »ألــون موريــه« التــي تحــوي عمليــاً 797 وحــدة 

اســتيطانيّة، إضافــة إىل 45 مبنــى خدمــة جمهــور، و556 مبنــى غــري ثابــت )كرفــان(.  ويضــاف إليهــا 

6167 وحــدة اســتيطانيّة أقيمــت عــىل أراٍض خاّصــة داخــل املســتوطنات الثابتــة، و149 مبنــى لخدمــة 

الجمهــور اليهــودّي.  يف املجمــل، فــإن أكــر مــن 7 آالف وحــدة اســتيطانيّة يف الضّفــة الغربيّــة مقامــة 

عــىل أراض خاّصــة، ويف املجمــل مــن حيــث األرايّض، فــإن الوحــدات االســتيطانيّة مقامــة عــىل أكــر 

ــه مــن خــالل أمــر  ــا متــت مصادرت ــني فلســطينيني، جــزٌء منه ــة ملواطن ــم أراٍض خاّص مــن 8 آالف دون

عســكرّي، والجــزء اآلخــر مــن خــالل النشــاط االســتيطايّن لشــعبة االســتيطان ومجلــس إقليمــي يهــودا 

والســامرة، يُضــاف إليهــا، طبعــاً، األرايّض الخاّصــة الواقعــة داخــل املســتوطنات ذاتهــا، وهــي مــا يســّمى 

»الجيــوب- قطعــة أرض خاّصــة داخــل مســتوطنة بنيــت عــىل مــا يُســّمى أرايض دولــة«، وبشــكل عــام، 

ــاء واالســتمرار يف  ــم البن ــا، أو يت ــاء فيه ــاً للبن ــوب تفادي ــم إنشــاء املناطــق الخــرضاء يف هــذه الجي يت

ــة، أو مــا اخرتنــا تســميّته يف هــذا البحــث:  البنــاء.  وباختصــار، هنــاك واقــع يحتــاج إىل شعنــة قانونيّ

1  برنامج »هامكور« اإلرسائيّي للتحقيقات الصحافيّة، حلقة تحت عنوان »هامكور: ملف عمونا- هكذا أقيمت البؤرة التي تعصف بالدولة«، 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 :القناة اإلرسائيليّة العاشة
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إعــادة صيانــة.  فبحســب الوضــع الحــايل يف املحكمــة العليــا، واســتناداً إىل قــرار »ألــون موريــه«، فإنـّـه 

ــذا،  ــة.  وه ــة الغربيّ ــة يف الضّف ــىل أراٍض خاّص ــة ع ــة، املُقام ــكنيّة كافّ ــدات الس ــالء الوح ــب إخ يتوّج

ــاء غــري  ــة لبحــث طــرق تســويّة البن ــة خاّص ــة لجن ــع نتنياهــو إىل اإلعــالن عــن إقام ــا يدف ــاً، م عملي

ــودا  ــاملة يف يه ــويّة ش ــول »تس ــا يق ــه عندم ــت ذات ــع بيني ــو داف ــة،1 وه ــة الغربيّ ــص يف الضّف املرّخ

والســامرة«، واتّهــم الحكومــة مبســؤوليّتها عــن وجــود وضــع »قانــويّن معّقــد« يف الضّفــة الغربيّــة،2 وهو 

ــا مــع تســوية اإلشــكاليّة  ــي إىل القــول »أن ــة تســيبي حوطوفي ــر الخارجيّ ــع نائــب وزي ــا يدف ــه م ذات

ــس املســتوطنني فقــط«.3  ومــن الواضــح أن  ــدويّل ولي ــون ال ــا اتجــاه القان يف االســتيطان، هــذا واجبن

ــة يف  ــا أزم ــتيطان«.  إنّه ــكاليّة يف االس ــول »اإلش ــة بالق ــات رصاح ــر التريح ــة أك ــي صاحب حوطوفي

منظومــة االســتيطان، الوحيــدة القــادرة عــىل إســقاط الحكومــات يف إرسائيــل،4 حيــث الحكومــة ليســت 

إاّل حدثــاً أمــام منظومــة االســتيطان املســتمرة.

وللخالصــة: ميــّر املــرشوع االســتعامرّي يف أرض فلســطني مبرحلــة يتوّجــب عليــه فيهــا، الســتكامل مســرية 

ســيطرته عــىل األرض، إعــادة تدويــر وإنتــاج الحالــة القانونيّــة يف الضّفــة الغربيّــة، مــن خــالل »الضــم«، 

ــام،  ــذه األي ــه يف ه ــي علي ــا ه ــىل م ــطينيّة ع ــة الفلس ــتمرار الحال ــإن اس ــايّل، ف ــة«.  وبالت أو »القونن

ــة  ــة بالســلطة الوطنيّ ــة متمثّل ــن تســتطيع املنظومــة الفلســطينيّة الحاليّ ــة ل ســيؤّدي إىل نتائــج كارثيّ

ــا لالســتمرار يف  ــى له ــا تبّق ــى عــىل م ــا حتّ الفلســطينيّة، أو حكومــة »حــامس« يف غــزة، الحفــاظ فيه

بســط ســلطتها، وبخاصــة أن املشــاريع االســتيطانيّة املُقبلــة واملخطّــط لهــا تســقط عمليــاً أي تواصــل 

ــة  ــني الضّف ــدس، وب ــة والق ــة الغربيّ ــني الضّف ــة وب ــة الغربيّ ــاء الضّف ــطيني يف أنح ــرايّف فلس إثنّي-جغ

الغربيّــة وغــزّة، مــا ســيحول الخطــاب الســيايس القائــم -حــل الدولتــني- الــذي تتبّنــاه كلتــا الســلطتني 

يف غــزّة ورام اللــه، مــن خطــاب »فــارغ املضمــون« كــام هــو قائــم يف هــذه األيــام، حيــث االســتيطان 

ــى يف  ــه حتّ ــتفادة من ــن االس ــت ال ميك ــاب ميّ ــع، إىل خط ــرض الوقائ ــات ف ــتمرار سياس ــتمر واس املُس

الخطابــات السياســيّة والتعبئــة الفصائليّــة.  عمليــاً، هــذه املعطيّــات الــواردة جميعهــا يف هــذا القســم 

مــن الفصــل الثــايّن، ســتُصبح واقعــاً ال عــودة عنــه يف حــال مــرور قانــون »التســوية« فلســطينياً، حيــث 

ــل،  ــيكون يف العم ــف س ــتعامريّة ككل، وإن توقّ ــة االس ــع واملؤّسس ــان واملجتم ــاً يف الربمل ــّر إرسائيلي م

ــة. ــة والدوليّ فلســطينياً، عــىل الجبهتــني الكفاحيّ

1  »نتنياهو أعلن عن إقامة لجنة خاّصة لتسوية البناء يف البؤر االستيطانيّة«، صحيفة هآرتس:

          http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1521152          

http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-558260 :2  »بينيت حول عمونا: بسبب إدارة الليكود الفاشلة«، موقع معاريف

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/332683 :3  »تقرير إدموند ليفي هو الحل لكل املشاكل«، القناة اإلرسائيليّة السابعة

4  رفع املستوطنون يف »عمونا« يافطة كُتب عليها »عمونا ستُسقط الحكومة«.
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ــة  ــة الغربيّ ــة للتعامــل مــع الضّف ــة الخطــط اإلرسائيليّ ــة، إىل أن غالبيّ ــذ البداي مــن املهــم اإلشــارة، من

منــذ احتاللهــا العــام 1967، كانــت تتطــرّق إىل »الحكــم الــذايتّ«، واالرتبــاط الســيايّس بــاألردن وليــس 

الدولــة، بدايــة »بخطـّـة ألــون«، مــروراً عــىل »وثيقــة غاليــي« ومــرشوع »الحكــم الــذايتّ« الــذي اقرتحــه 

ــى »روابــط القــرى«، وصــوالً إىل »حــل مشــكلة العــرب مــن خــالل منحهــم القــدرة عــىل  بيغــني حتّ

االرتبــاط بالحيــاة السياســيّة لحكومــة عربيّــة عــرب األردن الخــاص بشــارون«، و»دولــة مينــوس الخاّصــة 

ــرشوع  ــاً مب ــان«، وختام ــاص بليربم ــامل الخ ــال األع ــة ورج ــج »اإلدارة املدنيّ ــى برنام ــو«، وحتّ بنتنياه

»الحكــم الــذايتّ« )Political Autonomy( الخــاص بنفتــايل بينيــت، كانــت وال تــزال املشــاريع التــي 

ــطينيّة،  ــر الفلس ــة التحري ــار منظّم ــا خي ــىل األرض.  أّم ــيايّس-التطبيقّي ع ــتوى الس ــىل املس ــادت ع س

والتفــاوض معهــا، فلــم يشــّكل بديــالً إاّل بعــد هزميتهــا عســكرياً يف بــريوت، وفــك االرتبــاط عــن األردن 

ــا املــرشوع الــذي كان ســائداً قبلهــا، وبخاصــة يف حــزب »العمــل«،  بعــد انــدالع االنتفاضــة األوىل، أّم

فهــو »مــرشوع ألــون« )بشــارة، 2005(.

ــة يف  ــة الغربيّ ــم يف الضّف ــع القائ ــة الوض ــث، لدراس ــن البح ــايّل م ــل الح ــيَُخّصص الفص ــايّل، فس وبالت

األعــوام 2016-2017، مــن حيــث االســتيطان وتوّســعه عــىل األرض، إضافــة إىل اســتعراض أويّل لـ»خطـّـة 

ألــون« بوصفهــا الخطـّـة األوىل التــي قّدمــت واعتمــدت بشــكل غــري رســمّي مــع األيـّـام األوىل الحتــالل 

الضّفــة الغربيّــة.  وبالتــايّل، ســريى البحــث فيهــا النقطــة األوىل للتعامــل اإلرسائيــّي مــع الضّفــة الغربيّة، 

ــة  ــث لدراس ــا البح ــق بعده ــذايتّ«، وينطل ــم ال ــاب »الحك ــتيطايّن وخط ــاط االس ــة النش ــة بداي ونقط

ــع مــع  ــة العــام 1967، وســيُقارن يف بعــض املواق ــداً يف األرايّض املحتل االســتيطان يف فلســطني، وتحدي

ــة اســترشاف  األرايض املحتلــة العــام 1948، لدراســة التشــابه يف الحالــة، مــا ميكــن أن يُســاعد يف عمليّ

املســتقبل للضّفــة.  وبالتــايّل، فإنّــه يبــدأ مــن االســتيطان يف »املناطــق اآلمنــة«، وهــي السياســة التــي 

اتّبعهــا حــزب »العمــل« بدايــة االحتــالل، ومــن ثــم إىل تحليــل االســتيطان ماّديــاً مــن خــالل جانبــني 

مركزيــني: األمــن، وبنــاء التواصــل اليهــودّي االســتيطايّن الجغــرايّف، اللذيــن يهدفــان بالــرضورة إىل تفكيك 



58

الفصل الثالث | الفلسطينّيون يف معازل

التواصــل الفلســطينّي عــىل الصعيــد اإلثنــي- جغــرايّف، والقــدرة عــىل املُقاومــة.  ومــن ثــم إىل الواقــع 

الحــايّل بعــد اســتعراض الوتــرية التاريخيّــة لالســتيطان يف فلســطني مبراحــل سياســيّة مهّمــة.  وينطلــق 

بعدهــا إىل مــا يحصــل اليــوم، ليبــنّي أيــن يقــف املــرشوع االســتيطايّن، وأيــن يقــف الفلســطينيّون منــه.

مشروع ألون: المشروع غير الرسمّي بين األعوام 1977-1967
تكمــن أهميّــة »مــرشوع ألــون«1 أوالً يف أنّــه كان يشــّكل األســاس غــري الرســمّي أو الشــفوّي لحكومــة 

ــام 1977  ــالب الع ــر انق ــم إث ــود« يف الحك ــوز »الليك ــى ف ــوام 1967 حتّ ــني األع ــل« ب ــزب »العم ح

ــاً يــأيت ذكــره يف هــذا البحــث  )أرنســون، 1990؛ بشــارة، 2006؛ موريــس، 2012؛ غليــك، 2015(؛ وثاني

تحديــداً لكونــه املخطوطــة األوىل يف فلســطني بعــد احتــالل مــا تبّقــى مــن األرايّض العــام 1967، التــي 

تطرّقــت إىل ضــم أكــرب عــدد ممكــن مــن األرايّض، مــع أقــل عــدد ممكــن مــن الســّكان.  ووضعــت 

ــة حينــه، وتكمــن أهميّتهــا، إرسائيليــاً، يف  ــة للتعامــل مــع الضّفــة الغربيّ الخطــوط العريضــة اإلرسائيليّ

أنّهــا تضــم مناطــق مــن الضّفــة الغربيّــة، ويف الوقــت ذاتــه تحافــظ عــىل الســيطرة األمنيّــة واألغلبيّــة 

اليهوديـّـة.  إذ شــّكلت هــذه الخطـّـة عمليــاً األســاس األول لالســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة، التــي شــملت 

ــيطرة  ــة وس ــة يهوديّ ــامن أغلبيّ ــه ض ــت ذات ــة، ويف الوق ــة أمنيّ ــاء أحزم ــعة، وإنش ــق واس ــامً ملناط ض

أمنيّــة إرسائيليّــة بــني البحــر والنهــر، مــن خــالل عــدم ضــّم الســّكان ذاتهــم، إمّنــا التفــاوض معهــم عــىل 

إدارة حياتهــم، مــن خــالل مفاوضــات تجــري بــني الفلســطينيني واإلرسائيليّــني والعــرب.  وهــذا، عمليــاً، 

مــا يجعــل منهــا أساســاً عــّززه شــارون، واســتند إليــه رابــني يف مفاوضــات »أوســلو«، وأطلــق كثــريون 

مــن بينهــم نتنياهــو ذاتــه اســامً معــّدالً عــىل مبــادرات حكومــة نتنياهــو يف العــام 1997 للســالم مــع 

الفلســطينيّني، إذ كانــت »خطـّـة ألــون بلــوس«.2  وإذا مــا دقّقنــا مبــا يُطــرح اآلن يف الســاحة اإلرسائيليّــة 

ــة ألــون« ســوى بالوقائــع املفروضــة  لحلــول سياســيّة مــع الفلســطينيّني، فهــي ال تختلــف عــن »خطّ

ــق يف  ــاً خارطــة الطري ــايّل، فقــد شــّكل املــرشوع عملي عــىل األرض بفعــل االســتيطان املســتمر.  وبالت

االســتيطان اإلرسائيــّي يف الضّفــة وقطــاع غــزّة خــالل األعــوام العــرش األوىل لالحتــالل مــن جهة، وأساســاً 

تُبنــى عليــه املبــادرات السياســيّة حيــث »االعرتاف/الســالم« العــرّب بإرسائيــل؛ ضــم أقــل عــدد ممكــن 

ــة؛ املصالــح األمنيّة-اإلســرتاتيجيّة.  ونــّص املــرشوع عــىل  ــة يهوديّ مــن الفلســطينيني، مــا يضمــن أغلبيّ
ــة عــىل النحــو التــايّل:3 »ضــم« مناطــق للســيادة اإلرسائيليّ

1  ســّمي املــرشوع عــىل اســم معــّده، يغــآل ألــون، وهــو عســكرّي إرسائيــي وشــغل منصــب وزيــر العمــل يف حكومــة بــن غوريــون العــام 

ــر العمــل. ــي إشــكول، واســتمر يف شــغل منصــب وزي ــة ليف ــة يف حكوم ــس الحكوم ــب رئي 1961، وبعدهــا شــغل منصــب نائ

https://www.knesset.gov.il/process/asp/event.asp?ID=8 :»2  موقع الكنيست، »خطّة ألون

http://bet-alon.co.il/2016:3  موقع »بيت ألون«، خطّة ألون

/9F%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%D7%AA%D7%/03/04/          
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· ــراء 	 ــر يف صح ــزام آخ ــع ح ــرّب األردن م ــم غ ــه 15 كل ــّي عرض ــزام أمن ــاء ح إنش

يهــودا بعــرض 25 كلــم، ويشــّكل رابطــاً بــني منطقــة الخليــل والنقــب حتـّـى البحــر 

امليــت.

· منفــذ مــن أريحــا يربــط الضّفــة الغربيــة بــاألردن، إضافــة إىل جــر بــني الضّفــة 	

وغــزة.

· ضم كامل منطقة القدس للسيادة اإلرسائيليّة.	

· شيط إىل الشامل من طريق القدس- أريحا يصل حتّى اللطرون ويحتويه.	

· ــني 	 ــة الالجئ ــا كتل ــل العــام 1948.  أّم ــني مــام قب قطــاع غــزة مــع ســّكانه األصلي

الفلســطينيني الضخمــة »فيجــب أن توطّــن إّمــا يف الضّفــة الغربيــة وإمــا يف 
ــؤون«.1 ــا يرت ــب م ــش بحس ــة العري منطق

ويظهر »مرشوع ألون« عىل الشكل التايّل يف الخارطة:

وأيضاً: جيفري أرنسون.  سياسة األمر الواقع يف الضّفة الغربّية، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1990، ص 32.

1  مقتبس لدى: جيفري أرنسون.  مصدر سبق ذكره، ص 33-32.
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الصورة عن موقع »دائرة شؤون املفاوضات الفلسطينيّة” - خطة ألون

شــكّلت »خطّــة ألــون«، عمليــاً، أول خطّــة عملّيــة للتعامــل مــع األرايّض املحتلــة العــام 1967.  وكانت 

الخطّــة ترتكــز عــىل عاملــني مهّمــني ال يــزاالن يســيطران عــىل السياســة اإلرسائيلّيــة وتوّجهاتهــا حّتــى 

ــدود؛  ــىل الح ــيطرتها ع ــة وس ــرتاتيجّية اإلرسائيلّي ــح الجيو-إس ــىل املصال ــاظ ع ــذا: أوالً الحف ــا ه يومن

ــا مــن  ــع الفلســطينيني وتجنيســهم، م ــة دون ضــم جمي ــاً الحفــاظ عــىل ضــم املناطــق الحيويّ وثاني
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شــأنه أن يــر بامليــزان الدميوغــرايفّ ويحافــظ عــىل دولــة اليهــود،1 وذلــك مــن خــالل املنفــذ أريحــا- 

عــاّمن، حيــث ســيخضع الســكّان يف فلســطني إىل الحكــم األرديّن، أو أي حكــم آخــر يختارونــه هــم.  

ولعــل الدليــل األكــر عــىل أهمّيــة »خطّــة ألــون« هــو يف كونهــا مل تذهــب أدراج الريــاح مــع صعــود 

ــت  ــه، واختف ــاّمن ذات ــا- ع ــذ أريح ــي املنف ــه بق ــرى أنّ ــام 1977، ف ــم يف الع ــود« إىل الحك »الليك

الحــدود، فأصبــح االســتيطان يف كل نقطــة ممكنــة يف الضّفــة الغربّيــة.  وعــىل الرغــم مــن أن خيــار 

»الحكــم الــذايّت« ال يــزال قامئــاً، ومــا قالــه ألــون حــول »املناطــق ذات الكثافــة الســكّانّية الفلســطينّية 

العاليــة« بأنــه ســيتم التفــاوض مــع العــرب حولهــم مــن حيــث نظــام الحكــم الــذي ســيخضعون لــه، 

فقــد أصبحــت هنــاك مناطــق تــزداد فيهــا الكثافــة الســكّانّية وتقــل مســاحتها، وبــدأت تتحــّول مــن 

مناطــق ذات كثاّفــة ســكّانية فلســطينّية عالّيــة إىل معــازل معزولــة الواحــدة عــن األخــرى.

أهميّــة إضافيّــة لـ»خطّــة ألــون« تكمــن يف املرحلــة التــي قّدمــت فيهــا هــذه الخطّــة.  ففــي املرحلــة 

ــان  ــيه ديّ ــدره موش ــر أص ــع أم ــن م ــة بالتزام ــذه الخطّ ــت ه ــام األوىل، قّدم ــداً يف األي ــا، وتحدي ذاته

ــايّل:  ــىل الت ــص ع ــش ين ــز يف الجي ــة املرك ــد منطق ــاع إىل قائ ــر الدف ــب وزي ــا منص ــغل حينه ــذي ش ال

»اتجــاه سياســتنا يف جبــال الخليــل والقــدس- مســتوطنات دامئــة«.2  وهــذا يلتقــي، أيضــاً، مــع التحليــل 

الــذي يقّدمــه رئيــس تحريــر صحيفــة هآرتــس الحــايّل ألــوف بــن، يف مقــال كتبــه ملركــز أبحــاث األمــن 

القومــّي، ويقّســم فيــه تاريــخ االســتيطان اإلرسائيــّي بعــد النكســة إىل ثــالث مراحــل؛ األوىل متتــد مــن 

العــام 1967 حتـّـى أوائــل ســنوات التســعني، فيقــول إنّهــا الفــرتة التــي بنيــت فيهــا املســتوطنات لرســم 

الحــدود الدامئــة الجديــدة إلرسائيــل، وتــم بنــاء املســتوطنات عــىل هــذا الشــكل لتكــون بصــورة متنــع 

ــة  ــة الغربيّ ــا للمســتوطنات يف الضّف ــاً، إذا نظرن ــة.3  وعملي ــة الغربيّ االنســحاب املســتقبّي مــن الضّف

ــايل التعــداد الســّكاين،  ــث املســاحة، وبالت ــا، نجدهــا األكــر كــرباً مــن حي ــي بنيــت يف الفــرتة ذاته الت

فـ»معاليــه أدوميــم« أقيمــت مثــالً يف العــام 1975، ويبلــغ عــدد املســتوطنني فيهــا 37138 مســتوطناً، 

وعوفــرا أقيمــت يف العــام ذاتــه، ويبلــغ عــدد املســتوطنني فيهــا 3552.  وكريــات أربــع أقيمــت يف العــام 

1968، ويبلــغ تعــداد املســتوطنني فيهــا 7166.  وكــرين شــومرون أقيمــت يف العــام 1976، ويبلــغ عــدد 

املســتوطنني فيهــا 6560، إضافــة، مثــالً، إىل »كدوميــم« التــي يزيــد عــدد املســتوطنني فيهــا عــىل 5000 

http://bet-alon.co.il/2016 :1  موقع »بيت آلون«، خطّة ألون

9F%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%D7%AA%D7%/03/04/          

»هكذا تهّربت إرسائيل من خطر السالم«، آيف راز، موقع ألخسون:  2

94-%9E%D7%A7%D7%97%D7%9A-%D7%9B%D7%http://alaxon.co.il/article/%D7

9B%D7%A0%D7%AA-%9E%D7%A1%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%%D7

/9D%95%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%%D7

3  »نظرة مغايرة لالستيطان«، ألوف بن، مركز أبحاث األمن القومّي INSS، تل أبيب:

 http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/)FILE(1225747613.pdf          
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مســتوطن.1  وبالتــايّل، فــإن »مــرشوع ألــون« الــذي جّســد برنامــج »الحكــم الــذايتّ« للفلســطينيّني كان 

مدعومــاً بسياســة عاّمــة تجــاه املناطــق املحتلــة، تســتند إىل فــرض وقائــع متنــع التنــازل الكامــل عــن 

ــة، وبصــورة أدق، كان هنــاك إجــامع عــىل أن حــدود العــام 1948 ســتتغرّي. الضّفــة الغربيّ

هــذا اإلجــامع داخــل حــزب »العمــل«، عــىل أن الحــدود اإلرسائيليّــة بعــد العــام 1967 ســتتغرّي، مثلّتــه 

سياســة إشــكول بإقامــة املســتوطنات مــن جهــة، وخطــاب غولــدا مئــري يف أمريــكا العــام 1967 الــذي 

ــدت فيــه أنــه ال يتوّجــب عــىل إرسائيــل العــودة إىل الحــدود الســابقة، وعــرّبت عنــه رصاحــة مــن  أكّ

خــالل قولهــا إنــه يجــب عــدم العــودة إىل الخطــر الوجــودّي الــذي كان قامئــاً قبــل الحــرب،2 وسياســات 

ــه إذا دقّقنــا يف وتــرية البنــاء االســتيطايّن، وتحديــداً  رابــني االســتيطانيّة مــن جهــة أخــرى، وبخاصــة أنّ

قبــل توقيــع »اتفاقيّــة أوســلو« بعــام واحــد، أي العــام 1992، فســنجد أنّهــا األعــىل تاريخيــاً يف فلســطني 

مــن حيــث البنــاء الرســمّي الحكومــّي.  طبعــاً إضافــة إىل أن أحــداً مــن قــادة الحــزب مل يطــرح قضيّــة 

أن تكــون الحــدود اإلرسائيليّــة مــن الــرشق غــري الحــدود األردنيّــة؛ أي أنــه كان هنــاك إجــامع عــىل أن 

مــن سيســيطر عــىل الحــدود بــني الضّفــة الغربيّــة واألردن كانــت ســتكون إرسائيــل، وهــذا مــا يظهــر 

ــة ألــون، وخطابــات غولــدا مئــري، وسياســة رابــني وبرييــس وإشــكول، وصــوالً إىل نتنياهــو.  إن  يف خطّ

ــة، إىل تشــّكل  ــن البداي ــة، م ــة إرسائيليّ ــاك نيّ ــن هن ــه مل يك ــرضورة إىل أنّ ــا بال ــة تقودن هــذه الحقيق

كيــان ســيايّس ســيادّي يف األرايّض املحتلــة العــام 1967، وعــىل الرغــم مــن أن املســرية السياســيّة تثبــت 

ذلــك، فــإن العــودة والتذكــري فيــه مفيــد أوالً لتشــكيل قاعــدة انطــالق تفــي، نهايــًة، إىل معرفــة مــا 

ــة  ــام 2017 بـ»الدول ــع الع ــني نتنياهــو يف مطل ــّي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــد رئي ــه عــىل ي ــم وصف ت
مينــوس«.3

مــن املهــم اإلشــارة يف هــذا الجــزء، أيضــاً، إىل أنّــه مل يكــن هنــاك إجــامع يف »التجّمــع العــاّميل« حــول 

مصــري الضّفــة الغربيّــة.  وانقســم الحــزب ذاتــه إىل معســكرين، »الصقــور« و»الحامئــم«، الجــزء األول 

ــة،  ــة الغربيّ ــن الضّف ــة م ــق معيّن ــم مناط ــب بض ــايّن طال ــزء الث ــة، والج ــة الغربيّ ــم الضّف ــب بض طال

ــة العــام 1949.  املعســكران داخــل  ــاك إجــامع عــىل عــدم العــودة إىل خطــوط الهدن ولكــن كان هن

»التجّمــع العــاّميل« تصارعــا عــىل مصــري الضّفــة الغربيّــة، وبخاصــة يف ســنوات حكــم الحــزب األخــرية؛ 

ــىل املســتوطنة،  ــة ع ــة اإلرسائيليّ ــخ املصادق ــد تاري ــع يعتم ــارة إىل أن املوق ــم اإلش ــن امله ــع مؤّسســة »بتســيلم«.  م ــن موق ــام م 1  األرق

فيعتمــد 1972 تاريــخ إقامــة »كريــات أربــع«، ولكــن يف الحقيقــة متـّـت إقامتهــا عندمــا أمّدهــا ديـّـان وبرييــس باملــؤن العــام 1968، وليــس 

ــاً. ــامً حكومي ــي مل تكــن إاّل خت ــة الرســميّة الت املصادق

newsweek, 17 february 1969  2. مقتبــس لــدى يــويس غولدشــتاين.  التحــّوالت يف مواقــف حكومــات إشــكول، ورابــني وغولــدا بــكل 

ــة 1967-1977، ص 306. ــة الغربي ــتقبل الضّف ــص مس ــا يخ م

3  نتنياهو يف جلسة الليكود: اليء املستعد ملنحه للفلسطينيني هو »دولة مينوس«، صحيفة هآرتس:

  http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3426287         
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ــه كان يتوّجــب عــىل الحــزب، أخــذ موقــف مــن االســتيطان  ــات العــام 1973، والتفســري أن أي انتخاب

يف الضّفــة الغربيّــة بعــد اشــتداد عــود »الليكــود«، وخوفــاً مــن خســارة االنتخابــات.  فجــاءت، 

عمليــاً، »وثيقــة غاليــي« التــي شــّكلت حــالً وســطاً بــني املعســكرين،1 ونّصــت عــىل تعزيــز التواجــد 

ــاء عــىل طــول  ــز االســتيطان وبخاصــة يف منطقــة »رفــح«، مــن خــالل البن اليهــودّي مــن خــالل تعزي

حــزام »مييــت«، الــذي تــم إخــالؤه الحقــاً يف العــام 1982.  تــّم تبّنــي »وثيقــة غاليــي« رســمياً عــىل 

يــد ســكرتاريا »التجّمــع العــاّميل« يف العــام 1973، وشــّكلت خــالل الســنوات األربــع الالحقــة وثيقــة 

االســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة، وســقطت الوثيقــة مــع ســقوط الحــزب يف انتخابــات العــام 

.1977

شارون: معادلة الربط مقابل التفكيك
ــة  ــر الزراع ــب وزي ــارون يف منص ــود ش ــرتة وج ــّي لف ــتعراض التاريخ ــة االس ــن أهميّ ــم م ــىل الرغ ع

ومســؤول دائــرة االســتيطان، فإنهــا تعــّد مــن أكــر الفــرتات التــي كُتــب عنهــا يف معــرض الكتابــة عــن 

االســتيطان اإلرسائيــّي، وذلــك يعــود إىل حجــم البنــاء االســتيطايّن الكبــري الــذي كان خاللهــا والعقيــدة 

االســتيطانيّة/األمنيّة.  وبالتــايّل، فــإن البحــث لــن يســتعرض تاريخيــاً حجــم االســتيطان بقــدر مــا ســريكّز 

عــىل السياســة االســتيطانيّة وإســقاطاتها يف فلســطني، مــا ميكــن أن يفــّر الواقــع القائــم الحقــاً.  قامــت 

ــة عــىل ركيزتــني أساســيّتني مهّمتــني، كان لهــام الفضــل  فلســفة شــارون االســتيطانيّة يف الضّفــة الغربيّ

األكــرب للناتــج االســتيطايّن عــىل األرض الفلســطينيّة والصــورة التفصيليّــة التــي اتّخذهــا وال يــزال: األوىل 

هــي بنــاء مســتوطنات قريبــة مــن بعضهــا البعــض متواصلــة جغرافيــاً بــني التجّمعــات الفلســطينيّة 

ــة، االســتيطان عــىل التــالل.  وليــس اعتباطــاً القــول »فلســفة  ذات الكثافــة الســّكانيّة العاليــة؛ والثانيّ

ــل »الفلســفة االســتيطانيّة وإســقاطاتها يف فلســطني«.   ــة« مقاب ــة الغربيّ شــارون االســتيطانيّة يف الضّف

فمــرشوع بنــاء اســتيطان متواصــل يهــودّي يشــّكل كتلــة واحــدة كبــرية تشــّكل هــي األخــرى تدريجيــاً 

ــم  ــود إىل مناحي ــة، يع ــة الغربيّ ــارون يف الضّف ــاه ش ــذي تبّن ــرية، ال ــة صغ ــة يف منطق ــة يهوديّ أغلبيّ

ــام 1904،  ــدر يف الع ــذي ص ــا«، ال ــه »Our program«؛ أي »برنامجن ــه يف كتاب ــذي نّص ــكني ال أوسيش

وطبّقــه آرثــور روفــني بعــد وصولــه إىل فلســطني يف العــام 1908، وفتــح مكتــب للمنظّمــة الصهيونيّــة 

مبدينــة يافــا.2  ومــن هــذا املنطــق، ميكــن فهــم ســبب وجــود مســتوطنة بــني ســخنني واملغــار مثــالً، 

1  يتسحاق غرينربغ، »بنحاس سابري ومسألة األرايض املسيطر عليها«، يتسحاق غرينربغ:

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/15/greenberg.pdf         

ــة األوىل  ــني العاملّي ــني الحرب ــودي ب ــق: االســتيطان اليه ــة عــىل الطري ــت قومــي إىل دول ــش.  مــن بي ــا حالمي ــاب: أفيف ــس يف كت 2  مقتب

والثانيــة، الجامعــة املفتوحــة، 2004.
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مقابــل مســتوطنة أخــرى بــني نابلــس ورام اللــه.

عمليــاً، وعــىل هــذا األســاس، تــم االســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة طيلــة حقبــة وجــود شــارون يف الحكــم.  

األول، تشــكيل عمــق إســرتاتيجّي للمــدن اإلرسائيليّــة يف الســاحل، مــن خــالل االســتيطان عــىل التــالل 

ــن  ــة م ــل مرتاّص ــة كت ــالل إقام ــن خ ــطينيّة م ــات الفلس ــزل التجّمع ــاً، ع ــة.  وثاني ــة الغربيّ يف الضّف

املســتوطنات مــا بينهــا.  فعــرّب شــارون عــن األول قائــالً إنــه »ليــس إلرسائيــل أي عمــق إســرتاتيجي يف 

الرشيــط الســاحّي، علينــا أن نقيــم املــدن واملســتعمرات عــىل مســافة عرشيــن كلــم إىل الــرشق مــن 

ــة ملائــة وخمســني ألــف نســمة«، فأقيمــت سلســلة مســتوطنات عــىل  الخــط األخــرض: حــارس مدين

التــالل، مســتوطنات كـ»غــوش طلمونيــم؛ أي كتلــة طلمونيــم«، التــي زارهــا شــارون، فأمــر ببنــاء بركــة 

ســباحة وحــارس، حيــث ســيتزّوج الحــارس بعــد شــعوره بالوحــدة، فيُبنــى لــه بيــت، ويتــزّوج وينجــب 

ــم ســيحتاجون إىل كنيــس، ومســاحات  ــأيت عائــالت أخــرى، ث ــامً إىل رفقــة، فت أطفــاالً ســيحتاجون حت

ــه، قامــت  ــة إىل مســتوطنة.1  ومــن هــذا املنطــق ذات خــرضاء لألطفــال لتلعــب، وهكــذا تتحــّول التلّ

ــيلو«،  ــة ش ــوياً »كتل ــّكل س ــي تش ــيله« الت ــا«، و»ش ــه البون ــي«، و»معالي ــتوطنات: »ع ــلة املس سلس

وتُحيــط بالقــرى الفلســطينيّة جالــود وترمســعيّا،2 وغريهــام الكثــري مــن القــرى والبلــدات التــي تعــد 

مناطــق )أ(، فتشــّكل ســوياً حصــاراً جغرافيــاً يهوديــاً مينــع التوّســع الجغــرايّف الفلســطيني.  ويف الوقــت 

ــه يشــّكل وجــود املســتوطنات عــىل التــالل، مــن جهــة، غطــاء إســرتاتيجيّاً للســاحل الفلســطينّي  ذات

الــذي أقيمــت عليــه املــدن اإلرسائيليّــة الرئيســيّة؛ ومــن جهــة أخــرى، تفّوقــاً عســكرياً بســبب وجــوده 

عــىل التلّــة، مــا يضــع القــرى الفلســطينيّة تحــت وطــأة العنــف العســكرّي اإلرسائيــّي إن كان متمثّــالً 

ــة؛ أي الجيــش، أو املســتوطنني املســلّحني. ــة الحربيّ باآلل

أّمــا الشــق الثــايّن مــن السياســة االســتيطانيّة، فــكان بنــاء كتــل مرتاّصــة مــن املســتوطنات متنــع التواصل 

الفلســطينّي.  واملثــري لالهتــامم أن شــارون عــرّب عنــه بالصــورة األكــر وضوحــاً مــن خــالل التطــرّق إىل 

التواصــل الفلســطينّي عــىل جانبــّي الخــط األخــرض، عندمــا أراد الفصــل بــني الفلســطينيني يف املثلّــث 

ــن مالحظــة شــارون  ــع باألســاس م ــس.3  وهــذا نب ــة نابل ــر قاســم والفلســطينينّي يف منطق ــى كف حتّ

ــاً.  ويف هــذا الســياق، أيضــاً، نشــأت  ــى نابلــس تقريب ــث حتّ ــة واحــدة مــن املثلّ لكتلــة مرتاّصــة عربيّ

كتلــة »أرئيــل« التــي تفصــل »ســلفيت« املدينــة األكــرب يف املحافظــة عــن مــردا، وزيتــا، وجاّمعــني.  ويف 

http://news.walla.co.il/item/595016 :1  »هكذا أنشأت سلسلة املستوطنات يف الضّفة«، موقع والال

2  املصدر السابق.

3  ألوف بن، »نظرة مغايرة إىل االستيطان اإلرسائيّي«، مركز أبحاث األمن القومي:

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/)FILE(1225747613.pdf         
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الوقــت ذاتــه، تربــط التواصــل اليهــودّي مــن منطقــة الشــاطئ وصــوالً إىل غــور األردن،1 واألمثلــة عــىل 

مــا يســّمى »الكتــل االســتيطانيّة« كثــرية جــداً.  فــإذا مــا أردنــا اختصــار سياســة شــارون االســتيطانيّة، 

ــة يف القــدس مــن خــالل توســيع املســتوطنات والبنــاء  ــة يهوديّ فإنّهــا تقــوم: أوالً، عــىل تشــكيل أغلبيّ

ــة؛ ثانيــاً إنشــاء حــزام  حــول املدينــة، وبالتــايّل أيضــاً عزلهــا عــن عمقهــا اإلســرتاتيجّي يف الضّفــة الغربيّ

واســع مــن املســتوطنات يف الخليــل لدعــم مســتوطنة »كريــات أربــع«، التــي أقامهــا حــزب العمــل، 

وقــال شــارون إنـّـه يتوجــب بنــاء سلســلة مــن املســتوطنات حتـّـى تربطهــا بالحــرم اإلبراهيمــّي؛2 وثالثــاً 

الفصــل مــا بــني الفلســطينيّني عــىل جانبــّي الخــط األخــرض لعــدم تشــّكل كتلــة ماّديــة جيوسياســيّة 

ــة الكبــرية باملســتوطنات يف  فلســطينيّة.  وباملــوازاة إنشــاء شــبكة مــن الطــرق تربــط املــدن اإلرسائيليّ

ــة  ــة، وتربــط الســاحل الغــرّب بغــور األردن شقــاً، ويتــم موضعــة مســتوطنات إرسائيليّ الضّفــة الغربيّ

ــي السياســة االســتيطانيّة/التخطيطيّة  كبــرية عــىل الطــرق للســيطرة عليهــا كأرئيــل.3  وطبعــاً، تــم تبّن

ذاتهــا يف القــدس، حيــث متــزّق األحيــاء واملســتوطنات اإلرسائيليّــة الكيــان الفلســطينّي القابــل للتواصــل 

واالســتمرارية، ومتنعــه مــن خلــق مدينــة منســجمة ومتالصقــة، مــا يحّولهــا عمليــاً إىل معــازل مبعــرة 
ال تربطهــا شــبكة مواصــالت موّحــدة.4

تشّكل المعازل: سياسة تكّرست باتفاقّية
ــة  ــة الغربيّ نحــن، إذاً، أمــام سياســة ممنهجــة تــّم اتّباعهــا يف الداخــل املحتــل العــام 1948، ويف الضّف

والقــدس، والهــدف النهــايّئ منهــا يف كافــة املراحــل االســتعامريّة يف فلســطني، هــو منــع تشــّكل كتلــة 

متواصلــة مــن الوجــود الفلســطينّي باملفهــوم املجتمعــّي الشــعبّي الثقــايّف واالقتصــادّي أوالً؛ ومــن ثــم 

ــاً،  منــع تشــكيل كيــان ســيايّس فلســطيني متواصــل تشــّكل األرض األســاس املــاّدي لــه ولنشــاطه ثاني

ــطينّي.   ــع الفلس ــّي للتجّم ــع الطبيع ــع التوّس ــة متن ــة واضح ــة ماّدي ــدود جغرافيّ ــع ح ــة إىل وض إضاف

فــرنى »أرئيــل« تحــد ســلفيت، و»بيــت إيــل« تحــّد رام اللــه، و»مــي عمــي« تحــّد أم الفحــم جنوبــاً، 

و»متســبي أفيــف« تفصــل طمــرة عــن عبلــني، وتقطــع »نتســرييت عيليــت« النــارصة عــن عــني ماهــل، 

ــاً،  ــل«.  هــذه السياســة، عملي ــت إي ــه حيــث تحّدهــا »بي ــاً بالنســبة إىل رام الل كــام هــو الحــال متام

ــام  ــوز »الليكــود« بالحكــم الع ــي انطلقــت بعــد ف ــة الت ــرية االســتيطان الريع ــا دمجناهــا بوت إذا م

http://peacenow.org.il/ariel-bloc-2005 :1  مؤّسسة »سالم اآلن«، أرئيل شارون وكتلة أرئيل

http://news.walla.co.il/item/309835:2  »شارون: يجب بناء سلسلة استيطانيّة تربط كريات أربع بالحرم اإلبراهيمي«، موقع والال

http://peacenow.org.il/ariel-bloc-2005 :3  مؤّسسة »سالم اآلن«، أرئيل شارون وكتلة أرئيل

4  لالســتزادة حــول التخطيــط يف القــدس، انظــر: يوســف جباريــن. التخطيــط اإلرسائيــّي يف القــدس: إســرتاتيجّيات الســيطرة والهيمنــة، رام 

ــة »مــدار«، 2016. ــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيلي ــه: املرك الل
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1977، وخــالل وجــود شــارون يف وزارة الزراعــة، وبعدهــا توســيع املســتوطنات القامئــة ضمــن السياســة 

التــي اتّبعهــا رابــني بعــد تعّهــده أمــام الواليــات املتّحــدة بالبنــاء لســد حاجــات »التطــّور الدميوغــرايّف 

الطبيعــّي«، والتــي أفضــت عــن إقامــة حــوايّل 9300 وحــدة اســتيطانيّة،5 ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن 

الفــرتة مــا بــني األعــوام 1991- 1993 شــهدت ذروة البنــاء االســتيطايّن يف الضّفــة الغربيّــة، حيــث وصــل 

ــرضورة،  ــتُنتج، بال ــدة،6 س ــام 1991 إىل 7750 وح ــتيطانيّة يف الع ــدات اس ــاء وح ــاءات لبن ــدد العط ع

واقعــاً ماّديــاً مختلفــاً ســنبدأ بتفصيلــه لتبــدو الصــورة أوضــح.

ناتــج هــذا املزيــج مــن السياســات االســتيطانيّة عــىل األرض الفلســطينيّة هــو، بالــرضورة، تجّمعــات 

فلســطينيّة مبعــرة.  وعــىل الرغــم مــن أّن مخطّــط التفتيــت إىل كيانــات ومعــازل غــري متكامــل بعــد، 

ــط االســتيطانيّة الجديــدة التــي  فــإن العمــل عليــه جــاٍر وبــات أكــر وضوحــاً مــن خــالل نــرش الخطّ

مــن شــأنها أن تعــزل القــدس نهائيــاً عــن الضّفــة الغربيّــة يف حــال متـّـت عمليّــة الضــم القانــويّن ملنطقــة 

)E1(، وتطبيــق القانــون اإلرسائيــّي فيهــا، ضمــن مخطـّـط بينيــت لضــم مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« 

ــث تفصــل  ــو«، حي ــيع مســتوطنة »غيل ــن خــالل توس ــا، وم ــن نفوذه ــة )E1( ضم ــع منطق ــي تق الت

بيــت صفافــا عــن بيــت لحــم مقابــل ربــط »هــار حومــاه« بـ»غيلــو«، إضافــة إىل مســتوطنة أخــرى 

تفصــل نابلــس عــن رام اللــه.  وطبعــاً، فــإن السياســة االســتيطانيّة ليســت وحدهــا مــن تقّســم وتجــزئ 

التجّمــع الفلســطينّي إىل تجّمعــات أقــرب إىل معــازل مبعــرة، فهــذه معــازل، عمليــاً، تــم تكريســها مــن 

ــة إىل ثــالث مناطــق)أ( ، و)ب(، و)ج(، حيــث  ــة الغربيّ ــات »أوســلو« عــرب تقســيم الضّف خــالل اتفاقيّ

تخضــع املنطقــة )ج( إىل ســيطرة أمنيّــة ومدنيّــة إرسائيليّــة، وتخضــع )ب( لســيطرة مدنيّــة فلســطينيّة 

ــة فلســطينيّة.  مــا يهّمنــا اآلن يف بحثنــا عــن كيــف  ــة وإداريّ ــة، و)أ( إىل ســيطرة أمنيّ ــة إرسائيليّ وأمنيّ

ــة، وبخاصــة  ــة الغربيّ ــداد الضّف ــّرع عــىل امت ــف تتف ــة )ج(، وكي ــازل هــو املنطق تشــّكلت هــذه املع

أن الـــ755 ألــف دونــم التــي أعلنــت عنهــا إرسائيــل »أرايض دولــة« يف أعقــاب قــرار املحكمــة العليــا 

»ألــون موريــه« الــذي تحّدثنــا عنــه يف الفصــل الثــايّن، يقــع 655 ألــف دونــم منهــا يف أرايّض )ج(؛7 أي 

أن االســتيطان اإلرسائيــّي الرســمّي منــذ العــام 1979، تركّــز أساســاً يف أرايض الدولــة التــي تــّم إقرارهــا.  

ــة أوســلو عــىل النحــو التــايّل: ــة بحســب اتفاقيّ فتظهــر عمليــاً الضّفــة الغربيّ

5  »سلب األرايض: سياسات االستيطان يف الضّفة الغربيّة«، مؤّسسة »بتسيلم«، تقرير عام 2002

6  اللجنة املركزيّة اإلرسائيليّة لإلحصاء، عىل موقع مؤّسسة »سالم اآلن«:

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/construction

7  مؤّسسة »كريم نافوت«، تقرير تحت عنوان »أزرق أبيض لكن أسود: عمل فريق الخط األزرق يف الضّفة الغربيّة«، للعام 2016.



67

الّصهيونّية واالستيطان | إسرتاتيجيّات الّسيطرة عىل األرض وإنتاج املعازل

*الصورة عن مركز األبحاث التطبيقيّة- القدس )أريج(1

يظهــر يف الصــورة عمليــاً، املناطــق )ج( تقّســم وتقطــع املناطــق )أ( و)ب(، التــي كانــت مــن املفــروض 

ــز أساســاً يف املناطــق )ج(،  ــّي تركّ ــة الفلســطينيّة، ومبــا أن االســتيطان اإلرسائي أن تكــون أســاس الدول

فــإن هــذه االتفاقيّــة بالــرضورة كرّســت هــذا املنطــق االســتيطايّن، أيضــاً، مــن حيــث معادلــة »الربــط 

مقابــل التفكيــك«؛ أي أّن اتفاقيّــة »أوســلو« وتقســيم األرايّض الــذي تــم اتّباعــه فيهــا جــاء اســتمراريّة 

ــا  ــي خطّته ــن، 2013( الت ــطينيّة )جباري ــىل األرض الفلس ــة ع ــة اإلرسائيليّ ــط الهيمن ــات تخطي لسياس

ــطينيني  ــال الفلس ــع أوص ــارون يف قط ــتثمرها ش ــرن الـــ19، واس ــع الق ــذ مطل ــة من ــة الصهيونيّ الحرك
ــاً.2 جغرافي

1  مركز األبحاث التطبيقيّة- القدس )أريج(، العام 2000.

2  لالطـّـالع عــىل سياســات الهيمنــة اإلرسائيليّــة، انظــر: يوســف جباريــن.  التخطيــط القومــي يف إرسائيــل: إســرتاتيجيات اإلقصــاء والهيمنــة، 

ــدار«، 2013. ــة »م ــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيلي ــه: املرك رام الل
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المستوطنة: بين األمن والسيادة
ال ميكــن النظــر إىل املســتوطنة اإلرسائيليّــة املُقامــة بــني البلــدات الفلســطينية، أو املعــازل الفلســطينيّة 

بصــورة أدق، ككتلــة إســمنتيّة وبيــوت ســكن لليهــود فقــط.  وال ميكــن، يف املُقابــل، النظــر إليهــا عــىل 

ــا فقــط فعــل اســتيالء عــىل األرض عــىل الرغــم مــن أن هــذا هــو األســاس والهــدف النهــايئ مــن  أنّه

إقامتهــا.  فاملســتوطنة هــي، أيضــاً، ثكنــة عســكريّة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، اســتناداً إىل 

شــعار »هشــومري هتســعري- الحــارس الشــاب«،1 وهــي التــي تتلّخــص مبقولــة »حيثــام أســكن أحــرس«.  

ــة ووجــود املســتوطنات  ــة الغربيّ ــط وجــوده يف الضّف ــت ترب ــذي بات ــش ال ــة الجي ــث حرك ــن حي وم

ــش،  ــود الجي ــرّبر وج ــتوطنني ي ــود املس ــني: وج ــة يف كال االتّجاه ــة، عالقــة متبادلــة بنيويّ اإلرسائيليّ

ووجــود الجيــش يشــّكل حاميــة للمســتوطنني.  االتجــاه األول عــرّب عنــه ديـّـان بالقــول إن املســتوطنات 

رضوريّــة »ال ألنّهــا قــادرة عــىل ضــامن األمــن بصــورة أفضــل مــن الجيــش، بــل ألننــا ال نســتطيع مــن 

دونهــا أن نُبقــي الجيــش يف تلــك األرايّض.  مــن دون املســتعمرات لــن يكــون جيــش الدفــاع اإلرسائيــّي 

ــش  ــا الجي ــي يوفّره ــة الت ــو الحامي ــايّن فه ــاه الث ــا االتّج ــاً«؛ أّم ــعباً أجنبي ــم ش ــاً يحك ــاً أجنبي إاّل جيش

ــث  ــه مــن حي ــاف إىل هــذا كلّ ــاً، يُض ــة.  وطبع ــة للمســتوطنني يف الضّف ــرات اإلرسائيليّ ــزة املخاب وأجه

قيمــة املســتوطنة األمنيّــة ومــا تعنيــه مــن ســيادة عــىل املنطقــة كــام عــرّب ألــون بالقــول إن »الحــدود 

اآلمنــة ليســت حــدوداً للدولــة، ليســت حــدوداً آمنــة، وإن حــدود الدولــة التــي مل يســتوطن اليهــود 

ــام  ــام يســكن« ك ــة أين ــة »حــدود الدول ــر دقّ ــة«، أو بصــورة أك عــىل امتدادهــا ليســت حــدوداً آمن

عــرّبت عنــه غولــدا مئــري مثــالً.  طبعــاً، يُضــاف إليهــا التقســيمة التــي قــام بهــا رابــني للمســتوطنات 

ــة« و»سياســيّة«،2 إذ اعتــرب املســتوطنة الوحيــدة؛ أي السياســيّة يف منطقــة كثافــة ســّكانيّة  بــني »أمنيّ

ــة حمــالً عســكريّاً لصعوبــة حاميتهــا، والبعــد اإلســرتاتيجّي مــن حيــث تشــّكل خــط  فلســطينيّة عاليّ

ــرية مــن خــالل  ــة الكب ــه املســتوطنات اإلرسائيليّ ــذي أقيمــت علي ــاع عــن الســاحل الفلســطينّي ال دف

االســتيطان عــىل التــالل يف الضّفــة الغربيّــة، وهــي عقيــدة شــارون التــي تحّدثنــا عنهــا ســابقاً.  وتعــود 

الكاتبــة كارولــني غليــك للتأكيــد عليهــا مــن خــالل اســتعراض الخطــر اإلســرتاتيجّي اإلرسائيــّي بالعــودة 

إىل حــدود 1949، مــن حيــث وجــود قلقيليــة عــىل بعــد 0.7 كلــم هــوايئ عــن كفــار ســابا، وتــل أبيــب 
ــة.3 عــىل بعــد 20 كلــم هــوايّئ عــن حــدود الضّفــة الغربيّ

ــة  ــاول« الربيطانيّ ــادن ب ــا واســتندت إىل مدرســة »ب ــة األوىل، تأّسســت يف أوروب ــة الشــبيبة الصهيونيّ 1  »هشــومري هتســاعري« هــي حرك

للكشــافة العــام 1913.

2  ألوف بن.  »نظرة مغايرة لالستيطان«، مركز أبحاث األمن القومي:

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/)FILE(1225747613.pdf         

3  كارولني غليك.  ضم اآلن، أشكلون: »سيلع مئري«، 2015.
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إن وجــود حــوايّل 228 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانيّة يف أنحــاء مختلفــة يف الضّفــة الغربيّــة،1 هــو أبعــد 

مــن مجــرّد تواجــد، فاملســتوطنات مرتبطــة بشــبكة طــرق توصلهــا ببعضهــا وتوصلهــا باملســتوطنات 

ــاً،  ــا، عملي ــايّل، فإنّن ــة.  وبالت ــا املســتوطنون بصــورة دامئ ــرية داخــل الخــط األخــرض، يتحــرّك فيه الكب

أمــام 228 ثكنــة عســكريّة تربطهــا شــبكة طــرق تحتــاج حاميـّـة عســكريّة يوفّرهــا الجيــش، مــن خــالل 

ــه  ــم وصف ــام ت ــطينيّة، ك ــات الفلس ــني التجّمع ــتوطنات ب ــع املس ــة، ومتوض ــارة والثابت ــز الطيّ الحواج

ــني التجّمعــات الفلســطينيّة، تجعــل مــن  ــة ب ــات وحواجــز ثابت ــام ثكن ــا، بالــرضورة، أم ســابقاً، يضعن

الحركــة والتواصــل الفلســطينّي مهّمــة شــاقّة، لهــا إســقاطاتها الثقافيّة-الدميوغرافيّــة واالقتصاديـّـة عــىل 

الفلســطينّي الناتجــة، بالــرضورة، عــن سياســة الفصــل اإلرسائيليّــة املّدعمــة مبنظومــة حكــم عســكرّي.

التخطيط االستعماري وضمان السيطرة على المورد: الماء، 

الجدار، األغوار
شــّكل جــدار الفصــل العنــرّي مزيجــاً مــن املصالــح األمنيّــة والسياســيّة واالســتعامريّة االقتصاديـّـة يف 

ــة.  فــأوالً، كــرّس حــر الفلســطينينّي وتكريــس سياســة املعــازل بــني البلــدات والقــرى  الضّفــة الغربيّ

ــث عــن منطقــة نابلــس  ــة، واملثلّ ــة الغربيّ الفلســطينيّة داخليــاً مــن جهــة، وعــزل القــدس عــن الضّف

ــه  ــارون ومفاوضات ــم ش ــرتة حك ــالل ف ــرّي خ ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــاً، ج ــرى.  وثاني ــة أخ ــن جه م

مــع الرئيــس األمــرييك جــورش بــوش االبــن كحــد فاصــل وحــدود جديــدة ال ميكــن التفــاوض بشــأنها، 

تفصــل املســتوطنات التــي ســيتم ضّمهــا إىل إرسائيــل عــن تلــك املوجــودة خلــف الجــدار، وهــذا مــا 

عمــل أوملــرت عــىل تعزيــزه بعــد فــوزه بانتخابــات العــام 2006، إذ ســمح خــالل فــرتة حكمــه بالبنــاء 

ــرة أن الجــدار  ــز فك ــا لتعزي ــتيطان فيه ــز االس ــي أصبحــت داخــل الجــدار وتعزي يف املســتوطنات الت

ــم  ــي يت ــدود الت ــو الح ــدار ه ــار الج ــه، باعتب ــاء خارج ــع البن ــل من ــة، ويف املقاب ــدود الفعليّ ــو الح ه

التفــاوض بشــأنها؛ أي أن الجــدار وضــع حــدوداً سياســيّة جديــدة، وضــم، بشــكل فعــّي، املســتوطنات 

إىل إرسائيــل، واعتــرب يف املفاوضــات السياســيّة كحــدود قامئــة بفعــل الفــرض والقــّوة.2  وثالثــاً، اتخــذت 

إرسائيــل بالحســبان كــون الجــدار حــدوداً ماّديــة يصعــب تفكيكهــا، فاســتغلّته للســيطرة عــىل مــوارد 

امليــاه يف فلســطني، فهــو يضــم حــوايل 95 % مــن امليــاه املوجــودة يف الحــوض املــايئ الغــرّب للضّفــة 

ــة، ومقدارهــا 362 مليــون مــرت مكّعــب.  ويف جنــني وقلقيليــة يضــم الجــدار مــا ينســجم مــع  الغربيّ

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population :1  موقع مؤّسسة »سالم اآلن« عىل اإلنرتنت، معطيّات

2  ألوف بن.  »نظرة مغايرة إىل االستيطان«، مركز أبحاث األمن القومي:

      http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/)FILE(1225747613.pdf          

          وأيضاً ميكن النظر إىل خطّة أوملرت.
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نســبة 100 % مــع تجّمــع امليــاه الجوفيّــة، إضافــة إىل أن املنطقــة املعزولــة خلــف الجــدار الغــرب تقــع 

فــوق الحوضــني الجوفيــني الغــرّب والشــامل الرشقــّي، بينــام املنطقــة الرشقيّــة املعزولــة بفعــل الجــدار 

تقــع بكاملهــا فــوق الحــوض الرشقــّي.  واملثــري لالهتــامم أّن عــدد اآلبــار يف هــذه املنطقــة يقــّدر بـــ165 
بــراً و53 ينبوعــاً.1

البعــد الثــايّن الــذي ال ميكــن إغفالــه بــكل مــا يخــض الجــدار الفاصــل، هــو األمنــّي الردعــّي؛ أي حقيقــة 

ــة الفلســطينيّة كــام  ــات الفدائيّ ــأِت رداً عــىل العمليّ ــاء جــدار الفصــل العنــرّي مل ي أن التحضــري لبن

اّدعــى شــارون، بــل، أيضــاً، يشــّكل رداً واســتناداً إىل العقيــدة الصهيونيّــة التــي عــرّب عنهــا جابوتنســيك 

بالـ»جــدار الحديــدّي«، وعــرّب عنهــا رئيــس إدارة الفصــل يف الجيــش اإلرسائيــّي حينــه عيبــال غلعــادّي، 

وهــو الــذي شــّكل مــع آخريــن أعمــدة مــرشوع »جــدار الفصــل« بالقــول إنـّـه »ولــدت خطـّـة الجــدار 

مــن نظريـّـة: يجــب أن نشــّكل الواقــع الجغــرايّف والدميوغــرايّف األمنــّي بأنفســنا«.2  ويتابــع إنــه »صحيــح 

ــو  ــدار ه ــار الج ــري.  إن مس ــك بكث ــوق ذل ــه تف ــّي، إاّل أن تبعات ــق األمن ــىل املنط ــوم ع ــدار يق أن الج

تجســيد رصيــح ملناعــة الدولــة السياســيّة والدميوغرافيّــة.  عندمــا يقــوم شيــك فلســطينّي بعــد ســنتني 

ــة  أو أكــر، ســيبدأ النقــاش الســيايّس والتفــاويّض مــن مســار الجــدار، الــذي ســيكون النقطــة املحوريّ

لبــدء النقــاش، وليــس حــدود 1967، ألننــا أقمنــا الخــط الــذي نعتــربه منعطفــاً إســرتاتيجياً وتاريخيــاً يف 

بنــاء الدولــة«.3  وهــذا مــا حصــل فعليــاً مــع تــويّل أوملــرت رئاســة الحكومــة، إذ شــّكل الجــدار عمليــاً 

ــة التــي منهــا بــدأ التفــاوض  ــة التــي فرضتهــا إرسائيــل بفعــل القــّوة والســيطرة األمنيّ الحــدود الفعليّ

ــام  ــالق الت ــة اإلغ ــن لحظ ــرتاتيجّي م ــف إس ــه كمنعط ــوش ب ــدار ب ــة أن الج ــها.  حقيق ــىل أساس وع

للقــدس العــام 1991، يعيدنــا إىل حقيقــة أن الجــدار، عمليــاً، مل يكــن مجــرّد حــل موضعــّي للعمليّــات 

ــدف،  ــي ته ــي، الت ــّوق األمن ــىل التف ــة ع ــة القامئ ــة اإلرسائيليّ ــيداً للرؤيّ ــا كان تجس ــدر م ــة بق الفدائي

عمليــاً، إىل تجفيــف منابــع األمــل لــدى الفلســطينيّني مــن خــالل إحــكام الســيطرة.

ــوارد  ــلب امل ــي س ــث يلتق ــة، حي ــة للصهيونيّ ــر املاّدي ــة املظاه ــد كاف ــدار تتجّس ــورة الج ــا يف ص هن

الطبيعيّــة الفلســطينيّة بالرؤيـّـة األمنيّــة باملشــهد العمــرايّن البشــع، ليلتقــي مــع أحقــر مــا هــو موجــود 

ــال«.   ــة »االنفص ــالل مقول ــن خ ــطينّي، م ــرّب الفلس ــىل الع ــّي ع ــتعالء اإلثن ــو االس ــة؛ وه يف الصهيونيّ

1  »أثر الجدار عىل املياه يف الضّفة الغربيّة«، معتز أبو الدبس، موقع دنيا الوطن:

html.179410/10/11/https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009         

ــدد 55  ــد 14، الع ــة الدراســات الفلســطينّية، املجلّ ــس، مجلّ ــة ملحي ــداد غاني ــن إع ــىل دراســة م ــالع ع ــتزادة واالطّ ــن االس          وأيضــاً ميك

ــف 2003(. )صي

2  بــن كاســبيت.  »حــوار مــع العميــد جلعــادي رئيــس دائــرة الفصــل: هكــذا ولــدت خطّــة فــك االرتبــاط«، مقتبــس يف كتــاب: الجــدار 

العــازل اإلرسائيــّي، بــريوت: مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 2015، ص 163-162.

3  املصدر ذاته.
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ــني، يطــل  ــل نحــو اليم ــه إرسائي ــع توّج ــياً م ــه سياس ــل« وىّل زمن ــن أن »حــزب العم ــم م ــىل الرغ فع

ــه اســم  ــق علي ــني مبــا أطل ــل عــن حــل الدولت ــس الحــزب يف العــام 2016 ليطــرح برنامجــه البدي رئي

ــدار  ــاء »ج ــتكامل بن ــرب اس ــطينيّة ع ــة الفلس ــدات العربيّ ــل البل ــالل فص ــن خ ــال«، م ــة االنفص »خطّ

الفصــل«.1  ويطلــق قــادة مــن الجيــش اإلرسائيــّي واملؤّسســات األمنيّــة املختلفــة حملــة تحــت عنــوان 

»قريبــاً ســنكون األغلبيّــة«،2 تدعــو إىل االنفصــال عــن الفلســطينينّي؛ أي أن الجــدار، كفكــرة، يحمــل يف 

داخلــه، إضافــة إىل األمــن واالســتيالء، الرؤيّــة االســتعالئيّة اإلثنيّــة اليهوديّــة التــي تدعــو إىل االنفصــال 

ــة كحركــة وأيديولوجيــا اعتمدتهــا أوالً لتســويغ  ــن هــم »أقــل تحــرّضاً«، الكامنــة يف لــب الصهيونيّ عمَّ

ــازل  ــات ومع ــرّبر إنشــاء محّمي ــا يك ت ــل لذاته ــرّبره إرسائي ــا ت ــة، وهــذا م اســتعامر فلســطني التاريخيّ

ــة. ــة للفلســطينيني عــىل طــول فلســطني التاريخيّ برشيّ

عــىل الرغــم مــن متايــز الطابــع االســتيطايّن يف الضّفــة الغربيّــة عنــه يف األرايّض العــام 1948 مــن حيــث 

ــع  ــّكل املجتم ــة، وتش ــة الغربيّ ــة يف الضّف ــة األرض الجبليّ ــود إىل نوعيّ ــذا يع ــاً، وه ــل زراعي ــه أق كون

االســتيطايّن ذاتــه، فــإن الزراعــة يف منطقــة األغــوار، مثــالً، ترفــض إرسائيــل التنــازل عنهــا نهائيــاً، وذلــك 

ــل إبقاءهــا تحــت ســيطرتها كــام ورد ســابقاً،  ــد إرسائي ــي تري يعــود، أوالً، إىل الحــدود مــع األردن الت

ــذ  ــّزز من ــذي أخــذ يتع ــّي- االســتيطايّن ال ــة والحــزام األمن ــة يف املنطق ــوارد الطبيعيّ ــاً بســبب امل وثاني

»خطـّـة ألــون«، مــروراً بشــارون كــام تــم ذكــره ســابقاً.  وتــم تكريــس هــذا املبــدأ يف اتفاقيّــة »أوســلو«، 

إذ تشــّكل املناطــق )ج( مــا نســبته 91.59 % مــن مجمــل األرايض يف األغــوار،3 حيــث يُحــر التواجــد 

ــا نســبته 8.4 % فقــط مــن  ــي تشــكل ســوياً م ــه يف املناطــق )أ( و)ب( الت ــا بغالبيّت الفلســطينّي فيه

ــادّي  ــة، االقتص ــورة ملحوظ ــاً، بص ــل، أيض ــوار، يتداخ ــا واألغ ــا يف أريح ــة.4 هن ــل أرايض املحافظ مجم

باالســتعامرّي مــن حيــث قيــام إرسائيــل بإقامــة املســتوطنات الزراعيّــة عــىل محــاذاة نهــر األردن، وهــو 

مــا نتــج عنــه حــّد اســتعامل هــذه األرايّض الخصبــة وامليــاه الوفــرية فيهــا عــىل يــد الفلســطينيّني، مــا 

ــة أريحــا، مــا أّدى إىل  ــار الســبع املوجــود 5 منهــا يف مدين ــة يف اآلب ــاه الجوفيّ حرهــم باســتغالل املي

1  »هرتسوغ يعرتف ال يوجد احتامل الدولتني يف الوقت القريب«، موقع القناة اإلرسائيلّية الثانّية:

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2016/Article-23559152dba5251004.htm         

2  »سنكون األغلبيّة والبعبع الدميوغرايف«، موقع عرب 48:

8A%%8A%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%http://www.arab48.com/%D9

84%D8%A3%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%86%D9%D8%B3%D9%-/15/01/2017/D8%A7

8%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%

8A%D9%84%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%4%D8%A7%D9

86%8A%D9%85%D9%

3  وحــدة نظــم املعلومــات الجغرافيّــة التابعــة ملعهــد األبحــاث التطبيقيّــة- القــدس )أريــج(- »تقريــر مراقبــة االســتيطان يف محافظــة أريحــا 

للعــام 2015«.

4  املصدر ذاته.
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ــة امليــاه املســتخرجة منهــا بشــكل ملحــوظ مــن 19.49 مليــون مــرت مكّعــب يف العــام  انخفــاض كميّ

2009، إىل 17.29 مليــون مــرت مكّعــب يف العــام 2010؛ أي مــا يُعــادل مليــوين مــرت مكّعــب خــالل عــام 

واحــد.

هــذا طبعــاً ليــس نهايــة منظومــة الســيطرة اإلرسائيليّــة عــىل املــوارد املائيّــة والزراعيّــة يف منطقــة أريحا 

واألغــوار، إذ ومبــا أن إرسائيــل تســيطر أمنيــاً وإداريــاً عــىل املناطــق )ج(، فإنّهــا متنــع الفلســطينيّني يف 

املنطقــة ذاتهــا مــن حفــر اآلبــار للوصــول إىل امليــاه الجوفيّــة.  ويف املقابــل، تقــوم القــّوة االســتعامريّة 

ــن  ــة م ــاه القريب ــا باســتغالل املي ــاً إىل قيامه ــة طبع ــة، إضاف ــار الضخم ــر اآلب ــكار حف ــح حــق احت مبن

ــا إىل  ــاه وضّخه ــي تقــوم، بدورهــا، باســتخراج املي نهــر األردن، للرشكــة االســتعامريّة »مكــوروت«، الت

ــتيطانيّة  ــؤرة اس ــتوطنة وب ــا إىل 31 مس ــل عدده ــي وص ــة الت ــري الزراعيّ ــة1 وغ ــتوطنات الزراعيّ املس

تــّم إنشــاء غالبيّتهــا مــن خــالل اإلعــالن عــن األرايّض كـ»مناطــق عســكريّة مغلقــة«.  نــرى يف أريحــا 

واألغــوار، إضافــة إىل مــا نــراه مــن الجــدار الــذي ســيطول املنطقــة ذاتهــا، أيضــاً، ســيطرة عــىل املــوارد 

ــة يف املنطقــة.  وتحليــل بســيط يُضيــف إىل التخطيــط اإلرسائيــّي االســتعامرّي، أيضــاً، إضافــة  الطبيعيّ

إىل العوامــل األربعــة التــي تــم ذكرهــا ســابقاً: الســيطرة عــىل املــورد الطبيعــّي؛ أي االقتصــادي بعيــد 

املــدى.

وبالتــايّل، نحــن أمــام خمســة عوامــل مركزيــة ناتجــة عــن هــذه السياســة، وتؤثـّـر عــىل مناحــي الحيــاة 

الفلســطينّية كافــة: األول، هــو منــع التواصــل مــن خــالل إنتــاج زمــن متقطّــع للفلســطينّي مقابل زمن 

ــايّن هــو إنتــاج تطــّور عمــرايّن عامــودّي فلســطينّي  مســتمر ورسيــع لليهــودّي )جــاّمل، 2016(؛ والث

بســبب عــدم إمكانّيــة التوّســع األفقــّي الناتــج عــن الحــدود املاّدية التــي فرضتهــا املســتوطنات، ومتنع 

التطــّور الطبيعــّي مبــا يخــدم حاجّيــات النمــو الطبيعــّي للمجتمــع الفلســطينّي؛ والثالــث ســيايّس، إذ 

ــس  ــا لي ــان ســيادّي ســيايّس فلســطيني متواصــل، واملقصــود هن ــاّدي لكي ــب تشــكّل أســاس م يصّع

ــاوم، والتواصــل بــني  الكيــان الســيايّس أي »الدولــة« فقــط، بــل، أيضــاً، كيــان ســيايّس باملفهــوم املُق

األقاليــم املختلفــة؛ والرابــع مجتمعّي-ثقــايفّ، إذ مــع الوقــت، وبســبب التشــظّي الجغــرايفّ املمــزوج 

بتهديــد خارجــّي يشــكّله املســتعمر، مصحــوب بضعــف املنظومــة السياســّية الفلســطينّية، وتراجــع 

ــا  ــاً؛2 أّم ــاً وطائفي ــم عائلي ــن ث ــاً، وم ــة محلّي ــه يف البداي ــىل ذات ــالق ع ــع باالنغ ــدأ املجتم ــا، يب دوره

الخامــس، فهــو التخطيــط العســكرّي الــذي يضمــن ســيطرة إرسائيــل عــىل املــورد الطبيعــي.

1  املصدر ذاته.

2  لالستزادة، انظر: مصطفى حجازي.  التخلّف املجتمعّي: مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور، بريوت: املركز الثقايّف العرّب، 2005.
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المعازل: نتاج سياسة مستمّرة
عــىل الرغــم مــن االنقــالب الــذي شــّكله فــوز »الليكــود« بالحكــم العــام 1977 عــىل الحــزب الحاكــم 

»التجّمــع العــاّميّل«، فــإن السياســة االســتيطانيّة اإلرسائيليّــة يف الضّفــة الغربيّــة مل تنقلــب ومل يتشــّكل 

فيهــا انقــالب بقــدر مــا شــّكل »اســتمراريّة« بوتــرية متســارعة أكــر.  فمــرشوع يغــآل ألــون مل يُلــَغ مــع 

دخــول شــارون إىل معــرتك السياســة، بــل بقــي الحــزام األمنــّي عــىل طــول الحــدود مــع األردن قامئــاً 

مــن حيــث الفكــرة، ومل يُقــم شــارون إاّل بتعزيــز االســتيطان فيــه.1  وخطّــة شــارون بعــزل التجّمعــات 

الفلســطينيّة بكتــل اســتيطانيّة اســتّمدها مــن العــام 1904، وكرّســها رابــني يف اتفاقيّــة »أوســلو«،2 كــام 

كــرّس الكتــل االســتيطانيّة القامئــة بذريعــة »النمــو الطبيعــّي«.  وباملناســبة، إذا مــا اتخذنــا مــن وتــرية 

ــة، فإنــه يــؤّش، بالــرضورة، عــىل أن إرسائيــل مل  االســتيطان مــؤّشاً عــىل نوايــا إرسائيــل تجــاه االتفاقيّ

تكــن تريــد الحــل النهــايّئ قبــل بــدء املفاوضــات عليــه أصــالً، فقتلتــه مــع قتلهــا األرض الفلســطينيّة.  أو 

بصــورة أدق، كــام يصفهــا رئيــس تحريــر صحيفــة هآرتــس ألــوف بــن، حــني يســتذكر ســؤال وّجهــه إىل 

رئيــس الحكومــة اإلرسائيليّــة العــام 2000 إيهــود بــاراك، عــن املرحلــة النهائيّــة مــن اتفاقيّة أوســلو أثناء 

العــودة مــن مفاوضــات »كامــب ديفيــد«، فأجابــه بــاراك: »ماتــت مــوت طبيعــّي«،3 وبكلــامت أدق، 

املــوت الطبيعــّي جــاء موازيــاً الّدعــاء رابــني بـ»النمــو الطبيعــّي« للمســتوطنني يف الكتــل االســتيطانيّة 

القامئــة.

ــة  ــة التــي تشــّكل املســتوطنات اإلرسائيليّ ــا أمــام حالــة أقــرب إىل الســجون الجغرافيّ بصــورة أدق، إنّن

ــد  ــرتض بع ــّددة يف ــاعات مح ــح ولس ــح بتري ــات تُفت ــا بّواب ــز فيه ــّكل الحواج ــاً، وتش ــا جدران فيه

ــام  ــة، أو ك ــة الغربيّ ــّي يف الضّف ــتيطان اإلرسائي ــع االس ــو واق ــذا ه ــودة إىل الســجن.  ه ــا الع انقضائه

ــة ملُحافظــة بيــت لحــم، حيــث يســتوطن فيهــا قرابــة 135 ألــف مســتوطن،  يظهــر يف الخارطــة التاليّ

ــالً  ــالل، متمثّ ــام االحت ــي ق وتشــّكل املناطــق )ج( نســبة 69.8 % مــن مجمــل مســاحة املُحافظــة الت

ــة،  ــة«، وشــعبة االســتيطان التــي متّولهــا الحكومــة اإلرسائيليّ بالحكومــة التــي تقــّر مســتوطنات »شعيّ

ــالق  ــد بإغ ــط الجدي ــوم املخطّ ــّرر أن يق ــن املق ــم، وم ــت لح ــط بي ــتيطانيّة تحي ــؤرة اس ــاء 43 ب بإنش

الفتحــة الوحيــدة التــي ال تــزال تربــط املدينــة بامتدادهــا إىل القــدس.  وباختصــار، تظهــر صــورة بيــت 
لحــم عــىل النحــو التــايّل:4

1  دعا شارون إىل االستيطان يف األغوار قائالً »إن املستوطنات هناك جيّدة، ولكن علينا تعزيزها باملزيد من املستوطنات«.

 http://www.cis.org.il :2  موقع حملة »نتجّند ألمن إرسائيل«، ملحق الضّفة الغربيّة

9E%D7%A2%D7%A%94%D7%94-%D7%93%D7%92%D7%94%D7%97-%D7%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%/         

99%D7%AA#.WKLwIW996po%91%D7%8%D7

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3185215 :3  »لنتحّدث عن الضم«، ألوف بن، صحيفة هآرتس

4  املعلومــات والصــورة يف هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن تقريــر »الوضــع الجيوســيايّس ملحافظــة بيــت لحــم« الــذي أعّدتــه وحــدة مراقبــة 
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محافظة بيت لحم

ــث  ــرّة أخــرى، حي ــق م ــه يتحّق ــإن الســيناريو ذات ــالً، ف ــرية، مث ــه والب ــا إىل محافظــة رام الل وإذا نظرن

ــى  ــف« حتّ ــريت« و»دولي ــل« و»بســاغوت« و»كوخــاف يعقــوب« و»عت ــت إي ــط مســتوطنة »بي تُحي

»حالميــش« باملحافظــة وقراهــا مــن رسدا حتـّـى كوبــر ودورا القــرع، ويفصلهــا مــن الجهــة األخــرى عــن 
القــدس الجــدار الفاصــل.  وتظهــر رام اللــه عــىل النحــو التــايّل:1

االستيطان يف »معهد األبحاث التطبيقيّة القدس- أريج« للعام 2015.

ــه وحــدة  ــذي أعّدت ــه والبــرية«، ال ــر »الوضــع الجيوســيايّس ملحافظــة رام الل 1  املعلومــات والصــورة يف هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن تقري

مراقبــة االســتيطان يف »معهــد األبحــاث التطبيقيّــة القــدس- أريــج« للعــام 2015.
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محافظة رام الله

يف حــال نظرنــا إىل محافظــات الضّفــة الغربيّــة كافــة، فســنجدها عــىل هــذا الشــكل املحــارص بجــدران 

اســتيطانيّة مبعــرة وغــري متواصلــة، يُضــاف إليهــا حواجــز عســكريّة تســتطيع إغــالق الطــرق الرئيســيّة 

ــال.   ــتيطانيّة يف الجب ــز اس ــه: حواج ــتيطان فعل ــتطيع االس ــام ال يس ــاً ع ــات، تعويض ــني املحافظ ــا ب م

ــة يف فلســطني، ابتــداًء مــن رام اللــه  وبالتــايل، مــن هــذا البــاب ميكــن تحليــل كافــة املظاهــر العمرانيّ

والبنايــات متعــّددة الطوابــق1 التــي تتوّســع عاموديــاً.  وميكــن، أيضــاً، مــن هــذا البــاب، قــراءة انتشــار 

ــطني  ــا يف فلس ــاد تدويره ــراً، ويُع ــس مؤّخ ــرت يف نابل ــو وظه ــي تنم ــّي الت ــف املجتمع ــرة العن ظاه

التاريخيّــة،2 بســبب عاملــني مركزيـّـني: القهــر وتراجــع دور الحركــة الوطنيّــة يف توجيــه االضطهــاد نحــو 

املســتعمر، أو تبــّدل دور الحركــة الوطنيّــة مــن حركــة تحــّرر وطنــّي إىل دولــة، وســيتطرّق البحــث إىل 

هــذا املوضــوع يف القســم الختامــّي.

ــّرات  ــض التغ ــراءة يف بع ــّقا.  ق ــر الس ــالل، وأباه ــل ه ــر إىل: جمي ــالل النظ ــن خ ــه م ــرام الل ــة ب ــرة العمرانيّ ــع يف الطف ــن التوّس 1  ميك

السوســيوحريّة يف رام اللــه وكفــر عقــب، رام اللــه:  مركــز دراســات التنميّــة يف جامعــة بريزيــت، 2015.

2  للتوّسع حول املوضوع، انظر: رازي نابليس.  »إعادة إنتاج العنف املجتمعي الفلسطينّي«، السفر العريب:

http://arabi.assafir.com/Article/5143



76

الفصل الثالث | الفلسطينّيون يف معازل

ــة واقــع  ــة الغربيّ ــة يف الضّف ــة والحركــة الصهيونيّ وللخالصــة، أنشــأت سياســات الحكومــات اإلرسائيليّ

ســجون متفرّقــة منعزلــة، مــن شــأنها أن تفــّر ظواهــر عــّدة مجتمعيّــة وسياســيّة يف فلســطني.  وهــذه  

السياســات غــري محصــورة يف الضّفــة الغربيّــة، حيــث تــم اتّباعهــا يف الداخــل الفلســطينّي أيضــاً، الــذي 

ــم  ــع الحك ــة م ــالل تجرب ــن خ ــة م ــتعامريّة اإلرسائيليّ ــة االس ــراءة املامرس ــداً لق ــاً جي ــّكل منوذج يش

ــه  ــت ذروت ــن األرض كان ــاع ع ــاحة الدف ــل يف س ــال طوي ــّي، ونض ــديّن اإلرسائي ــده امل ــكرّي وبع العس

ــذي  ــاع عــن مخــزون األرايّض يف النقــب، ال ــذروة يف الدف ــزال ينتظــر نقطــة ال ــوم األرض«، وال ي يف »ي

ــدو يف تجّمعــات أشــبه باملعــازل هــي األخــرى،  ــه وإعــادة توطــني الب ــل الســيطرة علي تحــاول إرسائي

وكــام تــم رفــض 94 % مــن طلبــات البنــاء يف مناطــق )ج( بــني العامــني 2000-1،2007 كذلــك مل يتــم 

بنــاء أي بلــدة عربيّــة يف الداخــل الفلســطينّي منــذ العــام 1948 تســتجيب ملتطلبــات النمــو الطبيعــّي 

للســّكان الفلســطينيني يف الداخــل، مــا يجعلهــم يعيشــون يف حيّــز محــارص، داخــل البلــدات العربيّــة أو 

داخــل األحيــاء العربيّــة يف البلــدات املختلطــة كحيفــا مثــالً، التــي يعيــش فيهــا قرابــة 450 طفــالً بحــي 

الحليصــا، جميعهــم يعــّدون، ضمــن مقاييــس وزارة الرتبيّــة والتعليــم اإلرسائيليّــة، »أطفــاالً يف خطــر«.

1  »مناطق )ج( ومعضلة إصدار تراخيص بناء للفلسطينيني القاطنني هناك«، راصد النشاطات الكولونيالية اإلرسائيليّة:

88- %82-%D8%AC-%D9 %86%D8%A7%D8%B7%D9 %85%D9 %D9 %/08 /ht tp : / /poica .org /2009

84%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1- %85%D8%B9%D8%B6%D9 %%D9

86%D8%A7%D8%A1- %8A%D8%B5-%D8%A8%D9 %%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9

/84%D8%B3 %81%D9 %84%D9 %84%D9 %%D9
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ــتوطن« يف  ــة »اس ــرّف كلم ــتيطان«.  وتع ــة »اس ــاً للكلم ــىل األرض« مرادف ــتيالء ع ــل »االس ــأيت فع ي

ــتوطن األرض«  ــإن »اس ــايل، ف ــاً«.  وبالت ــذه وطن ــب واتخ ــد غري ــام يف بل ــه »أق ــايّن بأن ــوس املع قام

ــاب  ــذه األرض أصح ــون له ــا يك ــاً«.  وعندم ــا وطن ــة واتّخذه ــام يف أرض غريب ــرضورة، »أق ــي، بال تعن

ومــاّلك وســّكان، يُصبــح املعنــى بالــرضورة: »اســتوىل عــىل األرض واتّخذهــا وطنــاً«.  واألرض، بوصفهــا 

ــز املــاّدي الــذي يتوّســع وينمــو ويتطــّور ويتواصــل فيهــا املجتمــع، عندمــا تُســلب، يُســلب مــن  الحيّ

هــذا املجتمــع امتــداده وتطــّوره ومنــّوه وتواصلــه الثقــايف واالقتصــادي والســيايس.  ومبــا أن موضــوع 

ــإن دراســته دون دراســة إســقاطاته عــىل  هــذا البحــث هــو »االســتيطان- الســيطرة عــىل األرض«، ف

ــة سياســيّة، والفلســطينّي كفــرد، يبقــى منقوصــاً.  وذلــك  الفلســطينّي كمجتمــع، والفلســطينّي كقضيّ

ــاً  ــي توصيف ــج عــن وجودهــا، تبق ــة دون دراســة النات ــة أن دراســة الظاهرة-املنظوم ــود إىل حقيق يع

للحالــة يف إطــار الــرتف فكــرّي، وبخاصــة إذا مــا كانــت الحالة-املنظومــة التــي تتــم دراســتها، ال تــزال 

تعمــل ومل تتحــّول بعــد إىل »رضب مــن رضوب املــايّض« كالفاشــيّة أو النازيـّـة.  فيــأيت تشــخيص الحالــة 

ــي  ــا ه ــعر به ــي يش ــوارض الت ــأن الع ــض ب ــالم املري ــرض دون إع ــخيص امل ــج كتش ــة النات دون دراس

ــأيت التشــخيص دون طــرح سياســات املُقاومــة كمــن  ــاء، وي ــاشة والواضحــة لوجــود الوب النتيجــة املُب

يشــّخص مرضــاً مــا ويطــرد املريــض.  وهــذا ممكــن جــداً، عنــد الحديــث عــن ميّــت أو مريــض توقـّـف 

ــزال  ــا ال ي ــطينيّة، ولطامل ــة الفلس ــن يف الحال ــرب.  ولك ــرد إىل الق ــخيص والط ــن التش ــا ميك ــه، حينه قلب

ــىل أن  ــك إن دل ع ــا دّل ذل ــك، لطامل ــاج يك يفت ــادة إنت ــّدد وإع ــة إىل تج ــتعامر بحاج ــاء؛ أي االس الوب

ــات، فــإن وجــود الشــعب  ــة يســتطيع فيهــا النهــوض.  وبعيــداً عــن املجازيّ املريــض مــا زال يف مرحل

عــىل األرض، يفــرض حقيقــة أنّــه مــا زال باإلمــكان البنــاء.  فهــو؛ أي الشــعب، نــواة مقاومــة املــرشوع 

االســتعامرّي األوىل، ومنــه تُبنــى القاعــدة التــي يُبنــى عليهــا أي مــرشوع تحــّرر.  لذلــك، ســيعنى هــذا 

ــع  ــيّة ومجتم ــة سياس ــىل الفلســطينّي كقضيّ ــتيطان، ع ــج االس ــتعراض نات ــن البحــث يف اس الفصــل م

وفــرد مــن خــالل اســتعراض الحالــة االســتيطانيّة املاّديــة التــي نتجــت عــىل األرض، ومــن شــأنها تفســري 
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ــة وسياســيّة. ظواهــر عــّدة مجتمعيّ

ــا  ــة كأيديولوجي ــيّة للصهيونيّ ــزة األساس ــّدة، الركي ــع ع ــابقاً يف مواق ــا س ــام ذكرن ــتيطان، ك ــّكل االس يش

ــىل املســتوى الســيايّس الفلســطينّي، حــني  ــب ع ــه يتوّج ــايّل، فإنّ ــيّة-اجتامعية.  وبالت ومامرســة سياس

ــة  ــاً خطّ ــه يضــع عملي ــم أن ــّي، أن يعل ــة للتصــّدي لالســتيطان اإلرسائي ــة إســرتاتيجيّة وطني ــّر بخطّ يق

ــايّل، فــإن الحاجــة بالــرضورة هــي حاجــة إىل إســرتاتيجيّة  ــة املــرشوع الصهيــويّن برّمتــه.1  وبالت ملحارب

وطنيّــة فلســطينيّة شــاملة إلعــادة بنــاء املــرشوع الوطنــّي عــىل أســاس تحــّرري.  وقبــل كل يشء، بحاجة 

ــه، ومنظومــة ســيطرة، ويف أي املراحــل متموضــع  ــه كفعــل بحــد ذات ــة االســتيطان وتفاصيل إىل معرف

بالنســبة إىل املــرشوع ككل، ليــس عــىل املســتوى الســيايّس والتوّســع وإمكانيّتــه أو عدمهــا فحســب، 

كــام جــاء يف الفصلــني الســابقني مــن هــذا البحــث، بــل وَمعرفــة الناتــج عــن منظومــة الســيطرة مــن 

ــز الفلســطينّي.  وهــذا  ــى مــن الحيّ ــا تبّق ــز الفلســطينّي، أو بصــورة أدق، م ــريه عــىل الحيّ ــث تأث حي

بهــدف معرفــة النقطــة املاّديــة الواجــب االنطــالق منهــا نحــو املســتقبل.  فــأي تحــرّك إســرتاتيجّي دون 

تشــخيص دقيــق للحالــة املُعاشــة، ســيكون مرتكــزاً عــىل نظريـّـات مجــرّدة تحتــاج إســقاطاً عــىل الواقــع 

املــاّدي، وأي تشــخيص غــري دقيــق لنقطــة التموضــع اإلســرتاتيجّي املُعــارصة، غالبــاً مــا يقــود إىل نقطــة 

نهايــة غــري موفّقــة.  وبالتــايّل، فــإن وظيفــة هــذا الفصــل مــن البحــث، واســتناداً إىل مــا تــم طرحــه يف 

ــة لالســتيطان اإلرسائيــّي كمنظومــة ســيطرة، أن  ــة مــن تحليــل وقــراءة تاريخيّ الفصــول الثالثــة املاضيّ

يطــرح، أو يحــاول أن يطــرح مــع التشــديد عــىل أنـّـه يحــاول وال يطــرح بيقــني قطعــّي، حلــوالً مســتندة 

إىل الواقــع املطــروح لبنــاء إســرتاتيجيّة سياســيّة فلســطينيّة تكــون عــىل حجــم التحــّدي الــذي يظهــر 

يف الفصــول الســابقة.

والتشــديد عــىل كلمــة »يحــاول« مل يــأِت اعتباطــاً أو مجــرّد تقليــل مــن شــأن مــا ســيطرحه البحــث، 

ــطينيّة  ــرتاتيجّي الفلس ــع اإلس ــة التموض ــه ونقط ــداً موقع ــي جي ــث يع ــىل أن البح ــة ع ــو دالل ــل ه ب

التــي ينطلــق منهــا نحــو البنــاء، ومــدى الصعوبــة الكامنــة يف هــذه النقطــة وعمليّــة االنطــالق منهــا.  

وبالتــايّل، فإنـّـه يعــي أنـّـه ال دواء ســحريّاً للخــروج مــن هــذا املــأزق، بــل يعــي أنـّـه محاولــة يجــب أن 

يُبنــى عليهــا، وأن تتكامــل مــع محــاوالت أخــرى تســعى إىل الخــروج مــن هــذا املــأزق.  ويعــي أن نقطة 

التموضــع اإلســرتاتيجّي ال ميكــن اختزالهــا بالقــول إنّهــا عمليّــة بنــاء مــرشوع وطنــّي فحســب، بــل أيضــاً 

نتــاج طريــق طويــل خاضــه الشــعب الفلســطينّي يف نضالــه ضــد االســتعامر، مــّر عليــه فيهــا حــرب يف 

كّل مــن لبنــان واألردن، وثــالث حــروب يف غــزّة املحــارصة، وانتفاضتــان، ويــوم أرض، والعــرشات مــن 

ــة تحتــرض، ولجنــة متابعــة تحّولــت إىل مجــرّد جســم تنســيقّي،  ــات مــا بينهــا، إضافــة إىل منظّم الهبّ

https://goo.gl/slJDxh :1  إسرتاتيجيّة فلسطينيّة ملواجهة االستيطان
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ــات واملعاهــدات مــع  ــة إىل عــرشات االتفاقيّ ــة انقســام ســيايّس-إدارّي، إضاف وســلطتني تعيشــان حال

االســتعامر، التــي كان الشــعب الفلســطينّي ســريّد بعدهــا عــىل تريــح املفّكــر الهنــدي فايــن دولوريــا 

جنيــور بــأن »التاريــخ ال يعــرف أّمــة ضاهــت الواليــات املتّحــدة يف خــرق املعاهــدات«،1 بالقــول إنـّـه إن 

مل يكــن يف العــام كلّــه مــن يضاهــي الواليــات املتّحــدة، فــإن إرسائيــل قــادرة عــىل فعــل ذلــك.

ــدف بحــد  ــا ليســت اله ــة الســابقة يف هــذا البحــث، فإنه ــة الفصــول الثالث ــن أهميّ ــم م ــىل الرغ وع

ذاتــه.  وهــذا ينبــع مــن وعــّي البحــث مباهيّتــه.  فهــو ليــس عمليّــة بحــث مجــرّدة، بــل بحــث يعــي 

ــه كبحــث فلســطينّي ناقــد ملنظومــات الســيطرة  ــق من ــذي ينطل ــة واملوقــع ال ــه النقديّ ــداً وظيفت جي

اإلرسائيليّــة.  ويعــي جيــداً، أيضــاً، ملــاذا اســتحرض الفصــول الثالثــة الســابقة تحديــداً.  فالعالقــة مــا بــني 

»الحركــة« و»الدولــة« التــي تظهــر بقــّوة يف الفصــل األول، جــاءت رداً عــىل املرحلــة السياســيّة التــي 

حّولــت منظّمــة التحريــر فيهــا الــراع مــا بينهــا وبــني الصهيونيّــة إىل رصاع عــىل حــدود ودول؛ أي إىل 

رصاع بــني حركتــني قوميّتــني، وليــس رصاعــاً بــني حركــة تحــّرر وطنــّي وحركــة اســتعامريّة،2 وحقيقــة 

أن منظّمــة التحريــر غــرّيت مــن إطــار رصاعهــا مــع إرسائيــل، إاّل أن »إرسائيــل الرســميّة ال تــزال حتّــى 

اليــوم تتعامــل مــع الــراع عــىل أنّــه رصاع كولونيــايل،3 مــا نتــج عنــه، أيضــاً، تراجــع املنظّمــة لصالــح 

ــث املؤّسســات  ــن حي ــاً، أيضــاً، م ــزال كولونيالي ــراع ال ي ــد عــىل أن ال ــأيت الفصــل ليؤكّ الســلطة،4 في

اإلداريّة-األيديولوجيّة/االســتعامريّة ذاتهــا، ومل تتحــّول هــذه املؤّسســات التــي قامــت بالنكبــة إىل رساب 

ــة أخــرى. بعــد، بــل تحّولــت إىل وضعيّ

هــي املؤّسســات ذاتهــا بالرؤيـّـة ذاتهــا عــىل الرغــم مــن تحــّول يف الخطــاب املــرّبر لالســتيطان يف الضّفــة 

الغربيّــة، وهــو مــا أنتــج، عمليــاً، إطــاراً فكريــاً متاميــزاً للمجتمــع االســتيطايّن يف الضّفــة الغربيّــة أكــر 

ــه  ــن خالل ــن م ــذي ميك ــتيطايّن ال ــع االس ــى، 2013(؛ أي الداف ــورايتّ )مصطف ــر خــاليّص ت مســيايّن وأك

ــىل أن  ــّدد ع ــد ويش ــام 5،1976 وليؤكّ ــة الع ــطينيّة املحتل ــق الفلس ــتوطنني إىل املناط ــتقطاب املس اس

الهــدف مــن االســتيطان هــو واحــد: إحــالل اليهــود مــكان العــرب دون أي اعتبــار إن كان العــرّب يف 

1  مقتبس يف كتاب: منري العكش.  دولة فلسطينّية للهنود الحمر، بريوت: رياض الريّس للكتب والنرش، 2015، ص 21.

2  لالســتزادة حــول املوضــوع، ميكــن االطـّـالع عــىل ورقــة نديــم روحانــا، »املــرشوع الوطنــّي الفلســطينّي: نحــو اســتعادة اإلطــار الكولونيــايّل 

للــراع«، مقّدمــة إىل املؤمتــر الســنوي الثالــث ملركــز »مســارات«.

3  املصدر ذاته.

4  انظر مثالً: هاين املري. »هل ميكن إصالح منظّمة التحرير؟«، جريدة السفر، 2011:

    http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2062          

5  واجــه املــرشوع االســتيطاين يف الضّفــة الغربيّــة أزمــة جديـّـة يف اســتقطاب اليهــود للســكن يف الضّفــة الغربيّــة، ولتحقيــق ذلــك قــام ببنــاء 

مســتوطنات كثــرية موازيــة للخــط األخــرض متنــح األزواج الشــابّة القــدرة عــىل التواصــل مــع املــدن املركزيـّـة اإلرسائيليّــة، ويف الوقــت ذاتــه 

توفــري شــقق بأســعار منخفضــة، وكان الهــدف تشــجيع اليهــود للقــدوم إىل الضّفــة الغربيــة واالســتيطان.
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أم الحــريان أم سوســيا.  أّمــا الفصــل الثــايّن، فيــأيت بهــدف معرفــة العالقــة مــا بــني القانــون اإلرسائيــّي، 

والحالــة االســتعامريّة؛ أي أنـّـه يحــاول، مــن خــالل »أرايّض الدولــة« و»قانــون التســويّة«، أن يســترشف 

املرحلــة التــي يتواجــد فيهــا املــرشوع االســتعامرّي، ليُثبــت أّن املــرشوع برّمتــه يحتــاج إىل إعــادة صيانة، 

ــه  ــة االســتيطانيّة، وهــذا إن دل فإن ــة املنظوم ــاج وصيان ــادة إنت ــون التســويّة« كأداة إلع فحــرض »قان

يــدل عــىل أن املــرشوع االســتيطايّن ســيأيت مبــا يعيــد إنتاجــه، إن مل يكــن مــن خــالل »قانــون التســويّة«، 

فســيكون مــن خــالل شــكل آخــر وطريقــة أخــرى تُســاعد عــىل التوّغــل يف األرض الفلســطينيّة، بعــد 

ــطينيّني  ــع الفلس ــا يض ــد،1 م ــة إىل التجدي ــة ملّح ــتيطان إىل حاّج ــة باالس ــة القدمي ــت الطريق أن وصل

أمــام واقــع يســتوجب التحــرّك قبــل وقــوع الكارثــة االســتيطانيّة الجديــدة، التــي ســتكون إّمــا بشــكل 

ــا »أرايض الدولــة؛ أي تعزيــز االســتيطان«.  وبــدوره، يحــاول الفصــل  »أمــالك الغائبــني- النكبــة«، وإّم

الثالــث رصــد الحالــة املاّديــة عــىل األرض للمــرشوع االســتيطايّن والناتــج عنهــا، مــا يضعنــا أمــام صــورة 

للمعــازل الفلســطينيّة كيــف تشــّكلت، ومــا السياســة التــي اتّبعــت لتشــّكلها، بالطبــع ليــس بطريقــة 

عشــوائيّة، بــل يتــامزج فيهــا األيديولوجــي باألمنــّي.

فلسطين في العام 2017
مل يعــد ممكنــاً يف العــام 2017 القــول إن هنــاك ثالثــة تجّمعــات فلســطينيّة كــام يقــال كثــرياً.  واألصــح 

أن يُقــال هنــاك أربعــة تجّمعــات فلســطينيّة نشــأ الرابــع نتــاج حالــة االنقســام املســتمر بــني »فتــح« 

ــطينيّون  ــو الفلس ــات: األول ه ــة تجّمع ــاً، أربع ــاك، عملي ــّي؛ أي أن هن ــار اإلرسائي ــامس« والحص و»ح

الذيــن يعيشــون يف املناطــق املحتلــة العــام 1948؛ والثــايّن هــو الفلســطينيّون الذيــن يعيشــون يف قطــاع 

غــزّة املحــارص؛ والثالــث هــو الفلســطينيّون يف الضّفــة الغربيّــة؛ والرابــع هــو الالجئــون الفلســطينيّون 

مــن النكبــة والنكســة وهــم موزّعــون يف العــامل.  وعــىل الرغــم مــن أّن هنــاك 4 تجّمعــات فلســطينيّة، 

ــو اختلفــت األســاليب والطــرق التــي  فــإن جميعهــم يعيشــون يف ظــل منظومــة ســيطرة واحــدة، ول

متــارس ســيطرتها مــن خاللهــا.  فالفلســطينيّون يف الداخــل، يعيشــون تحت وطــأة السياســات اإلرسائيليّة 

ــش  ــة تعي ــن يف دول ــز، واألم ــذي يســتهدف الحيّ ــط ال ــا التخطي ــة، منه ــة عــىل األصعــدة كاف التمييزيّ

حالــة رصاع مــع شــعبهم يف الضّفــة الغربيّــة وغــزّة، والبطالــة، وانتشــار الســالح والعنــف واملخــّدرات، 

إضافــة إىل هــدم البيــوت.2  ويف قطــاع غــزّة، عــىل الرغــم مــن الحصــار وانســحاب إرسائيــل منــه، فإنـّـه 

ــت  ــة؛ أي البي ــة الغربيّ ــادة االســتيطان يف الضّف ــات داخــل قي ــز عــىل الخالف ــن خــالل الرتكي ــاين م ــّوة يف الفصــل الث ــربز بق ــا ي 1  هــذا م

اليهــودّي وقيــادة »شــعبة االســتيطان«.

2  قُتــل منــذ بدايــة العــام 2016 حتّــى نهايتــه 57 فلســطينياً يف الداخــل نتــاج العنــف املســترشّي، ميكــن االطّــالع عــىل الرابــط التــايّل يف 

http://www.wattan.tv/news/194642.html لألنبــاء:  وطــن  وكالــة 

ــدة قلنســوة، إضافــة إىل أن شــبح  ــازل يف بل ــة أم الحــريان، و9 من ــم هــدم قريّ ــة العــام 2017، ت ــه مــع بداي ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن
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ال يــزال، عمليــاً، يعيــش تحــت وطــأة منظومــة الســيطرة اإلرسائيليّــة ذاتهــا التــي تقــوم بفعــل الحصــار 

ــأكتفي  ــزّة وس ــاع غ ــن قط ــث ع ــل بالحدي ــن أطي ــه، ول ــه وإلي ــرج من ــا يخ ــل وم ــا يدخ ــم مب والتحّك

مبعلومــة أن هنــاك تحذيــرات مــن األمــم املتحــدة تفيــد بــأن قطــاع غــزّة لــن يعــود صالحــاً للســكن 

ــة جــراء االســتيطان  ــة الغربيّ ــاة الفلســطينينّي يف الضّف ــاً إىل معان ــة طبع ــام 1.2020  إضاف ــول الع بحل

ــإن ســبب كونهــم  ــون، ف ــا الالجئ ــة.2  أّم ــة اإلرسائيليّ ــة العســكريّة االحتالليّ وعنــف املســتوطنني واآلل

الجئــني أصــالً هــو منظومــة الســيطرة ذاتهــا العنريّــة اإلحالليّــة.

سياســياً، فــإن الحالــة الفلســطينيّة هــي األخــرى مجــزأة بامتيــاز، إذ إضافــة إىل االنقســام بــني 

»فتــح« و»حــامس«، هنــاك ثالثــة برامــج سياســيّة يف فلســطني: األول هــو برنامــج يُطالــب باملســاواة 

للفلســطينيني يف الداخــل، وهــو أيضــاً مجــزأ إىل فهــم ســيايّس مختلــف الواحــد عــن اآلخــر.  والثــايّن 

ــه غــري قابــل للتطبيــق بالطريقــة والفهــم  ــز بأنّ ــة وغــزّة، ويتميّ ــة الفلســطينيّة يف الضّف برنامــج الدول

ــي  ــة الت ــو الحال ــك ه ــىل ذل ــات ع ــامس«، واإلثب ــطينيّة و»ح ــلطة الفلس ــه الس ــذي اتّبعت ــيايّس ال الس

ــا الربنامــج الثالــث،  ــة، واختــص يف شحهــا الفصــل الثالــث مــن البحــث.  أّم ــة الغربيّ نتجــت يف الضّف

ــل  ــاً والفصائ ــتات تقريب ــطينينّي يف الش ــع الفلس ــاه جمي ــج يتبّن ــو برنام ــودة«، وه ــج »الع ــو برنام فه

الفلســطينيّة، ويختلــف فهمــه الســيايس، إذ تطــرح الســلطة، مثــالً، عــودة إىل مناطقهــا لعــدد محــّدد 

مــن الالجئــني وليــس لفلســطني التاريخيّــة،3 ويف املقابــل تطــرح مؤّسســات املجتمــع املــديّن الناشــطة يف 

فلســطني وخارجهــا العــودة إىل فلســطني التاريخيّــة.4  أّمــا عــىل الصعيــد املؤّسســايت؛ أي الحوامــل لهــذه 

املشــاريع، فإنّهــا، أيضــاً، مجــزأة، إذ ميثـّـل الفلســطينيّون يف الداخــل يف العــام 2017 األحــزاب السياســيّة 

الهدم يخيّم عىل عرشات املنازل:

80%D8%A%80%D9%80%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%http://www.arab48.com/%D8%A7%D9

84%D8%A9%7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9

88%D8%A7%D8%AA-%82%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%82%D9%D9%/10/01/2017/

8 2 - %8 8 % D 9 %8 5 - % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 9 %8 7 % D 8 % A F % D 9 %8 4 % D 9 %% D 8 % A 7 % D 9

86- %88%D8%A7%D8%B7%D9 %85%D9 %84-%D9 %86%D8%B2%D9 %85%D9 %%D9

:NRG 1  »األمم املتحدة.  غزّة لن تكون صالحة للسكن بحلول العام 2020«، موقع

html.229/722/http://www.nrg.co.il/online/1/ART2

ــالع عــىل عنــف املســتوطنني والجيــش ميكــن النظــر إىل: نبيــل الصالــح.  عنــف املســتوطنني وأثــره عــىل الفلســطينّيني، رام اللــه:  2  لالطّ

املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة »مــدار«، 2014.

3  عــرّب الرئيــس الفلســطينّي محمــود عبّــاس عــن هــذه الرؤيــة مــن خــالل تعبــريه عــن رفضــه العــودة إىل صفــد يف مقابلــة أجراهــا مــع 

ــة: ــة الثانّي ــاة اإلرسائيلّي ــع القن ــة م ــازن يف مقابل ــو م ــة.  أب ــة الثاني ــاة اإلرسائيليّ القن

https://www.youtube.com/watch?v=3yVcr1AXsAE

4  تعمــل مؤّسســات عــّدة يف فلســطني والخــارج عــىل »حــق العــودة«، اســتناداً إىل قــرار مجلــس األمــن، وهــي تتبّنــى العــودة إىل فلســطني 

ــرث«،  ــا »إق ــرية، منه ــادرات كث ــودة مبب ــّدة يف الداخــل الفلســطينّي لتجســيد الع ــديّن ع ــام تنشــط مؤّسســات مجتمــع م ــة، ك التاريخيّ

ــا«. ــة الشــباب العــرب »بلدن وجمعيّ
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املشــاركة يف الكنيســت، ولجنــة املتابعــة التــي تعــّد جســامً موّحــداً لألحــزاب والحــركات التــي تنشــط 

ــل  ــة الســلطة الفلســطينيّة؛ وميثّ ــة الغربيّ ــل الفلســطينيّون يف الضّف ــا؛ وميثّ داخــل الكنيســت وخارجه

ــرتض  ــن املف ــىل القطــاع؛ وم ــا الســلطة املســيطرة ع ــة »حــامس« بوصفه ــزّة حرك الفلســطينيّون يف غ

ــون، إاّل أن تراجــع  ــم الالجئ ــن ضمنه ــة وم ــر الفلســطينيّة الفلســطينيّني كاف ــة التحري ــل منظّم أن متثّ

ــح الســلطة أّدى إىل فــراغ ســيايّس يف متثيــل اللجــوء، وهــذا هــو الســبب املركــزّي وراء  ــة لصال املنظّم

خــروج مبــادرات تخــرج مــن خطــاب التجزئــة الرســمّي إىل خطــاب جديــد أكــر تجزئــة، يعيــد إنتــاج 

ــس  ــال رئي ــا، وق ــد يف تركي ــذي عق ــارج«،1 ال ــطينيّي الخ ــعبّي لفلس ــر الش ــة »املؤمت ــت كمجموع التفتّ

اللجنــة التحضرييّــة لــه إنّــه »كفانــا انقســاماً، يجــب أن نتوافــق عــىل مــرشوع وطنــّي«2 غاضــاً النظــر 

عــن أن مــا يقــوم بــه هــو متثيــل فئــة وتجزئتهــا، وليــس توافقــاً.

بين النظري والسياسي
ــة إذا مــا جرّدناهــا مــن الفهــم الســيايّس املغلــوط واملامرســة السياســيّة، أي  الربامــج السياســيّة الثالث

الهــدف الوطنــّي املجــرّد مــن املامرســة السياســيّة للفصائــل واألحــزاب، فإنّهــا، بالرضورة، تصــب جميعها 

يف مقولــة »تفكيــك الصهيونيّــة« التــي تعنــي االســتعالء اإلثنــّي لليهــود، مــا مينــع املســاواة للفلســطينيّني 

يف الداخــل بالــرضورة، وتعنــي التوّســع النابــع مــن جوهرهــا الكولونيــايّل، مــا مينع تشــّكل دولة ســياديّة 

فلســطينيّة، وتعنــي بالــرضورة األغلبيّــة اليهوديـّـة، مــا مينــع عــودة الالجئــني عمليــاً.  وبكلــامت أخــرى، 

ــة جوهريــاً.  إذاً، فالســؤال األهــم إذا كانــت املشــاريع  جميــع الربامــج الفلســطينيّة تتحــّدى الصهيونيّ

تتحــّدى الصهيونيّــة جوهريــاً، أيــن يكمــن الخلــل؟ والخلــل يف حالــة رصاع مــع حركــة كولونياليّــة هــي 

حالــة مســتمرّة مــن التوّســع الكولونيــايّل الــذي يقابلــه بالــرضورة تفــّكك الشــعب األصــالين.  والخلــل 

هــو الوصــف األكــر دقّــة للحالــة الفلســطينيّة املُعــارصة يف العــام 2017، حيــث االســتيطان والتفــّكك 

والتجزئــة والعنــف والتشــظّي والحصــار واللجــوء للمــرّة الثانيّــة.  وبكلــامت أخــرى مختــرة أكــر: أيــن 

يكمــن الفشــل؟ حيــث ال تســتطيع لجنــة املتابعــة؛ أي الجســم الــذي ميّثــل الفلســطينّيني يف الداخــل، 

إيقــاف هــدم البيــوت، والحــد مــن العنــف والجرميــة.  وال تســتطيع الســلطة الفلســطينّية الحــد مــن 

االســتيطان.  وال تســتطيع »حــامس« فــك الحصــار عــن قطــاع غــزّة؟

1  موقع قناة الجزيرة اإللكرتويّن، انطالق أول مؤمتر لفلسطينيي الخارج بإسطنبول:

82- %84%D8%A7%D9 %86%D8%B7%D9 %D8%A7%D9 %/25 /2 /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017

84%D8%%81%D9%84%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84-%D9%88%D9%%D8%A3%D9

84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%B3%D8%B7%D9

84%88%D9%86%D8%A8%D9%%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9

2  املصدر ذاته.
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بالتــايّل، فــإن الخلــل؛ أي األزمــة يف فلســطني، ليســت نظريـّـة بالقــدر الــذي ميكــن التعبــري عنها عــىل أنّها 

ــة، فهــي تســكن يف االســتنتاج وليســت التحليــل والتوصيــف؛  سياســيّة، وإن كانــت هنــاك أزمــة فكريّ

أي يف االســتنتاج الســيايّس.  فعــىل الرغــم، مثــالً، مــن أن املشــاريع السياســيّة تصــب يف صالــح مقولــة 

ــا تبقــى  ــة لتحقيــق أي منهــا، فإنّه ــة« نظريــاً ومطلبيــاً، وتشــرتط تفكيــك الصهيونيّ »تفكيــك الصهيونيّ

أوالً ثالثــة مشــاريع سياســيّة وليســت مرشوعــاً واحــداً، أو عــىل األقــل ال تصــب يف البحــرية السياســية 

ذاتهــا كاألنهــر الثالثــة التــي تشــّكل نهــر األردن، فيصــب يف فلســطني، بــل إن كالً مــن املشــاريع الثالثــة 

تنشــط وتعمــل يف فلــك ذاتهــا، دون العــودة إىل مرجعيّــة واحــدة أو جســد ورؤيــة واحــدة، مــن شــأنّها 

أن تــرد عــىل التفــّكك الجغــرايّف الناتــج عــن سياســة املعــازل االســتيطانيّة، وتشــّكل نقيضــاً لهــا؛ وثانيــاً، 

عــىل الرغــم مــن أن املشــاريع الثالثــة السياســيّة هــي مشــاريع تتحــّدى جوهــر إرسائيــل نظريــاً، فــإن 

املامرســة السياســيّة؛ أي الفهــم الســيايّس، اتخــذ مــن العمــل تحــت ســقف إرسائيــل التــي تعمــل وتدور 

تحــت فلــك الصهيونيّــة، أمنيــاً وقانونيــاً، طريقــاً لتحقيــق املشــاريع الثالثــة، وبخاصــة يف الضّفــة الغربيّة 

والداخــل الفلســطينّي، وهنــا يســكن تناقــض جــذرّي وجوهــرّي بــني النظــرّي والســيايّس، إذ ال ميكــن 

طــرح برنامــج ســيايّس يتحــّدى جوهــر الصهيونيّــة، وتبّنــي املفاوضــات معهــا كآليّــة وحيــدة لتحقيقــه.  

وكــام هــي الحــال، فإنـّـه مــن غــري الواقعــّي أن تتبّنــى برنامجــاً يتحــّدى جوهــر الصهيونيّــة دون العمــل 

عــىل برنامــج كفاحــّي أخالقــّي مقــاوم ســيايّس واقتصــادّي وتعبــوّي مــواٍز لــه يعمــل، بدايــة وقبــل أي 

يشء، عــىل تغيــري موازيــن القــوى.

ومــن املهــم التوضيــح أن هــذا الفصــل بــني النظــرّي والســيايّس، ال يغفــل حقيقــة أن الربنامــج الســيايّس 

يصيــغ الوعــّي الثقــايّف الســيايّس، وبــدوره يشــحذ الوعــّي الثقــايّف الوطنــّي العمــل الســيايّس ويشــّكل 

رافعــة شــعبيّة لــه.  وهــي العالقــة ذاتهــا بــني الثقــايّف والســيايّس، حيــث ال ميكــن الفصــل بــني كليهــام 

مــن حيــث أن الثقــايّف يف الحقــل الوطنــّي هــو نتــاج املامرســة السياســيّة التــي تبنيــه مــن خــالل التعبئة 

ــز  ــة للعمــل الســيايّس، وتركّ ــورة الفلســطينيّة رافعــة وأداة تعبئ ــالً شــّكلت أغــاين الث واملامرســة.  فمث

الحقــل الثقــايّف يف إنتاجــه عــىل اللجــوء والفــدايّئ، وهــذا نابــع مــن الربنامــج الســيايّس الــذي اتّبعتــه 

ــث  ــث، حي ــايّف الحدي ــل الثق ــوازاة، ميكــن النظــر إىل الحق ــريوت واألردن.  وبامل ــة يف كل مــن ب املنظّم

أخــذت تتشــّكل األغــايّن املمّجــدة لـ»الدولــة« حديثــاً وبعــد »أوســلو« كنتــاج برنامــج »الدولــة«، الــذي 

أخــذت تتبّنــاه منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة بعــد »أوســلو«، واســتلمته الســلطة الفلســطينيّة وحركــة 

»فتــح« الحقــاً.  وبالتــايّل، فــإن هــذا الفصــل هــو فصــل بــني نظــرّي مجــرّد وحالــة وبرامــج سياســيّة، 

مــا ميّكــن الباحــث والقــارئ مــن قــراءة الحالتــني »التحليــل النظــرّي« و»املامرســة السياســيّة«، والبنــاء 

انطالقــاً منــه عــىل أن تجلّيــات املعانــاة الفلســطينيّة كافــة، عــىل الرغــم مــن اختــالف الصــورة النهائيّــة 

ــة كحركــة  لهــا، إن كانــت حصــاراً أم عنريّــة أم اســتيالء وتهجــرياً، نابعــة وكامنــة يف جوهــر الصهيونيّ
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ــة وأيديولوجيــا اســتعالئيّة عنريّــة، ومــن هــذا املنطــق تصــب يف جوهــر »تفكيــك  سياســيّة اجتامعيّ

ــة«. الصهيونيّ

فلسطين: الخلل السياسّي بوصفه حالة مستمّرة
يــرى البحــث يف الحالــة السياســيّة الفلســطينيّة؛ أي حالــة الخلــل الســيايّس، أنّهــا نقطــة زمنيّــة وخطــوة 

ــغ الواقــع الســيايّس يف فلســطني، إن كان عــىل مســتوى  ــر ويصي ــا تغــرّي جــذرّي مــا زال يؤثّ ــج عنه نت

األيديولوجيــا والفكــرة أوالً؛ أو الجســم الســيايّس؛ أي منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة ثانيــاً.  ومــن 

املهــم توضيــح أن كالً منهــام مرتبــط باآلخــر بشــكل عضــوّي وال ميكــن فصلــه عــن اآلخــر، بــل إن كالً 

ــل ويفــّر الرتاجــع املســتمر يف أداء املنظومــة  منهــام يؤثّــر عــىل اآلخــر بصــورة مســتمرّة، وهــذا يعلّ

السياســيّة الفلســطينيّة، ووصولهــا إىل مــا هــي عليــه مــن حيــث عــدم القــدرة عــىل التصــّدي للمــرشوع 

االســتعامرّي وإيقافــه، واالســتمرار يف الضعــف والهشاشــة، وحتـّـى الوصــول بذاتهــا إىل مرحلــة االرتبــاط 

البنيــوّي باملــرشوع االســتعامرّي ذاتــه الــذي تّدعــي محاربتــه، ومتثيــل قضيّــة تتناقــض معــه جوهريــاً.  

ــي  ــك اللحظــة الت ــا تل ــة، فإنّه ــة، أو النقطــة الزمنيّ ــاً عــىل هــذه املرحل ــد تاريخي ــا وضــع الي وإذا أردن

ــة وليســت املفاوضــات  ــّي، للبــدء يف مفاوضــات ثنائيّ نضــج فيهــا الطرفــان، أي الفلســطينّي واإلرسائي

ذاتهــا، ومــن املهــم التشــديد عــىل أن كال الطرفــني نضــج وهــذا شط أي عمليّــة تفــاوض.  إاّل أن الســؤال 

ــة النضــوج لــدى كال الطرفــني؟ الجــّدي يف هــذا الســياق يبقــى حــول ماهيّ

إرسائيليــاً، مل يصــل »حــزب العمــل« وهــو الحــزب الــذي قــاد العمليّــة التفاوضيّــة األوىل مــع منظّمــة 

ــة »أوســلو«، إىل مرحلــة النضــوج لخــوض املفاوضــات مــع املنظّمــة، واســتثامر  ــع اتفاقيّ التحريــر ووقّ

الهزميــة العســكريّة التــي ألحقــت بهــا يف بــريوت، مــا شــتّتها يف العواصــم العربيّــة بعيــداً عــن الحــدود 

وقاعدتهــا الجامهرييـّـة يف املخيّــامت، إاّل حتـّـى بدايــة ســنوات التســعني.  وهــذا اللجــوء لخيــار التفاوض 

ــة  ــة- أمريكيّ مــع منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة كممثــّل للشــعب الفلســطينّي بعــد معارضــة إرسائيليّ

ــر،  ــة التحري ــل محاوالتهــا يف التفــاوض مــع غــري منظّم ــأِت إاّل بعــد أن اســتنفدت إرسائي ــة، مل ي طويل

وأفشــلها الرئيــس الفلســطينّي الراحــل يــارس عرفــات جميعهــا، يُضــاف إىل هــذه األســباب مجتمعــة 

ــة  االنتفاضــة األوىل، وتراجــع دور »الخــارج« مقابــل »الداخــل«، مــا وضــع منظّمــة التحريــر يف وضعيّ

محرجــة بســبب بعدهــا عــن مركــز الحــدث؛ أي بعدهــا عــن الحــدود وفلســطني جغرافيــاً، مــا أّســس 

لبدايــة بــروز قيــادات جديــدة يف الداخــل ملــلء فــراغ غيــاب املنظّمــة، و»عــدم جاهزيّتهــا وتوقّعهــا 

لالنتفاضــة« )الصايــغ، 2002: 858(، مــا أرغمهــا عــىل االلتفــات إىل »الداخــل« خوفــاً مــن ضيــاع التمثيل 

أمــام بــروز قيــادات جديــدة، وتيّــار اإلســالم الســيايّس الــذي كان يتمتّــع بجاهزيّــة يف األرايّض املحتلــة 
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طبعــاً )الصايــغ، 2002: 873(.  أّمــا عــىل الصعيــد اإلرسائيــّي، فشــّكلت االنتفاضــة األوىل حالــة ال ميكــن 

ــة، وخلقــت الحاجــة إىل مســار  ــة الغربيّ ــالل يف الضّف ــة االحت ــكل مــا يخــص وضعيّ ــا ب التعايــش معه

ســيايّس، إضافــة إىل اإلقليمــّي الــذي تجّســد يف حــرب الخليــج، ونتــج عنــه تراجــع القــدرة العربيّــة عــىل 

املســاومة مــع إرسائيــل.

ــدء يف املفاوضــات،  ــّي للب ــي أّدت إىل نضــوج املوقــف اإلرسائي ــاً إىل األســباب الت ــا عملي ــا نظرن وإذا م

فإنّهــا تجّســدت جميعــاً يف التضييــق عــىل منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة إقليميــاً ومحليــاً واقتصاديــاً، 

ــع  ــالم وض ــات الس ــاركتها يف مفاوض ــرييك ملش ــض األم ــغ، 2002(؛ أي أن الرف ــياً )الصاي ــم: سياس واأله

وظيفتهــا السياســيّة )متثيــل القضيّــة الفلســطينيّة( ذاتهــا يف خطــر االندثــار.  وإذا نظرنــا، بــكل وضــوح، 

ــاوض  ــامم بالتف ــداء االهت ــدأت بإب ــرية ب ــا مس ــا، فإنّه ــىل ذاته ــر ع ــة التحري ــاظ منظّم ــرية حف إىل مس

العــام 1974، مــن خــالل الربنامــج املرحــي )النقــاط العــرش(، وبــدء الحديــث عــن »الســلطة الوطنيّــة«، 

وانتهــى بهــا عمليــاً إىل »االعــرتاف بحــق دولــة إرسائيــل يف الوجــود«،1 وهــو مــا يســّمى بــكل معنــى 

الكلمــة: انتحــار الفكــرة، مــع الحفــاظ عــىل الجســم والهيكليّــة.  وبكلــامت أخــرى أكــر وضوحــاً: انتحار 

الجوهــر التحــرري وبقــاء الظاهــر الشــكّي )أي هيكليــة الجســم الســيايس(.  وهــذا مــا يؤكّــده اســتمرار 

معارضــة رابــني للمفاوضــات مــع منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة حتـّـى تأكــده مــن أنّهــا أنهكــت متامــاً، 

وعــدم موافقتــه عــىل إبــرام أي اتفــاق معهــا حتّــى منتصــف العــام 1993 )شــاليم، 1994(، واإلنهــاك 

ــه يف  ــه الرئيــس الفلســطينّي ذات ــذي عــرّب عن ــاً مل يكــن إاّل االعــرتاف بحّقهــا يف الوجــود ال ــام عملي الت

العــام ذات، وتبّنيــه لحــل القضيّــة الفلســطينيّة عــىل أســاس »تطويــر منــوذج للحكــم الــذايتّ مــن حكــم 

ــارة،  ــا )بش ــة ذاته ــادة املنظم ــم ذايتّ بقي ــطينية، إىل حك ــر الفلس ــة التحري ــة ملنظم ــادة بديل ذايت بقي

.)183 :2005

ــج إاّل  ــر مل ينض ــة التحري ــاً يف منظّم ــرّياً جذريّ ــاً، تغ ــكا، عملي ــل وأمري ــرتطت إرسائي ــد اش ــايّل، لق وبالت

ــد اإلقليمــّي واملحــّي والســيايّس واملــايّل.  ويف مســرية حفاظهــا عــىل ذاتهــا  بعــد إنهاكهــا عــىل الصعي

كجســم وممثـّـل، مقابــل مســرية طويلــة مــن الرتاجــع الجوهــرّي والجــذرّي عــن هدفهــا الــذي تحمــل 

اســمه »التحريــر«، بــدأت املنظّمــة ترتاجــع عمليــاً لصالــح »الســلطة« بشــكل تدريجــّي، وإذا مــا لحظنــا 

وأردنــا تأريخــه وتأصيلــه، فإنـّـه يعــود، أساســاً، إىل حقيقــة التحــّول مــن »التحريــر« إىل »الدولــة«.  وهــو 

ــة »منظّمــة تحــّرر« تتــرّف مــن هــذا  مــا يرادفــه تحــّول جــذرّي مــن أيديولوجيــا وتــرّف وهيكليّ

1  ميكن النظر إىل خطاب الرئيس يارس عرفات إىل رئيس الوزراء اإلرسائيّي إسحق رابني:

D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%%/31/3/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2011

84%D8%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%81-%D9%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9

8A%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%%AA%D8%AD%D8%B1%D9

84%%D9
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املنطــق، إىل »ســلطة« تســعى إىل »دولــة«، مقابــل عــدم تراجــع إرسائيــل عــن جوهرهــا الكولونيــايّل 

ــن  ــاّم ميك ــر م ــو أك ــة، فه ــّميات الصحيح ــميّة املس ــا تس ــذا إن أردن ــايّل، ه ــا، 2014(.  وبالت )روحان

اعتبــاره نضوجــاً هــو انتظــار إرسائيي-أمريــيّك لنضــوج هزميــة منظّمــة التحريــر يف بــريوت، مــن خــالل 

اســتنزافها املمــزوج بدفــاع رئيســها املســتميت عنهــا كجســم، ولــو فقــد جوهــره وتحــّول إىل خطــاب 

آخــر يف واٍد آخــر.

هــذا التحــّول الجــذرّي الــذي تــّوج بإبــرام اتفاقيّــة »أوســلو«، أّدى، بصــورة تدريجيّــة، إىل تحــّول هيــكّي 

تنظيمــّي يف منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومتيّــز عمليــاً بالرتاجــع لصالــح »الســلطة« ومؤّسســات بنــاء 

ــا  ــن جوهره ــل مل ترتاجــع ع ــاً، وإرسائي ــس ظاهري ــاً ولي ــت جذري ــة تحّول ــا أن املنظم ــة«.  ومب »الدول

ــرّي يف  ــط، دون أي تغ ــراع فق ــة يف ال ــري جــذرّي يف أحــد أطــراف املعادل ــام تغ ــا أم ــايّل، فإنّن الكولوني

الطــرف اآلخــر.  والتغــرّي الجــذرّي يحتــاج عالجــاً جذريّــاً، وليــس مجــرّد ظاهــرّي، لذلــك فــإن البحــث 

يــرى يف األزمــة التــي يعــاين منهــا النظــام الســيايّس الفلســطينّي، أزمــة إطــار رصاع أكــر مــن كونهــا 

مجــرّد انســحاب أو التــزام باتفاقيّــة »أوســلو« املكتوبــة واملوقّعــة، بــل هــو التــزام بربنامــج ســيايّس أدى 

باملنظمــة إىل نقــل ثقلهــا الســيايّس جميعــه إىل »الداخــل«، مــا جعــل منهــا نخبــة سياســيّة مكشــوفة 

متامــاً لالحتــالل باملفهــوم املــاّدي والعســكرّي والرمــزّي.  وتدريجيــاً، بــات التعــاون األمنــّي بــني الحركــة 

ــة، بحكــم  ــة الغربيّ ــاً للجســم الســيايّس يف الضّف االســتعامريّة والجســم الســيايّس الفلســطينّي وجوديّ

ــت  ــة »الربنامــج الســيايّس«.  فبات ــح« و»حــامس«، والتعــاون عــىل حامي ــني »فت االنقســام الســيايّس ب

ــا يف  ــن مــدى فاعليّته ــاً م ــع الســلطة الفلســطينيّة، انطالق ــّي م ــد األمن ــل عــىل الصعي ــل تتعام إرسائي

صيانــة أمــن االحتــالل مــن جهــة )هــالل، 2013: 25(، وباتــت الســلطة الفلســطينيّة متعلّقــة بإرسائيــل 
أمنيــاً لحاميــة »برنامجهــا الســيايّس« وحاميــة ســلطتها أيضــاً.1

ــح  ــة لصال ــام للمنظّم ــاب الت ــم تدريجــّي وصــل حــد الغي ــد أفــى هــذا التحــّول، أيضــاً، إىل تقزي لق

»الســلطة«، وبقيــت املنظمــة، عمليــاً، عــىل فــراش املــوت تحتــرض وال متــوت، تهّمــش نهائيــاً وال تُقتــل، 

تحافــظ عــىل اســمها وتهّمــش جوهرهــا.  أو كــام يقــول خليــل شــاهني إن الغايــة الوحيــدة مــن إبقــاء 

املنظّمــة هــو: اســتكامل مــا بدأتــه بهــذا االعــرتاف »باســم الشــعب« عشــيّة »أوســلو« للقيــام مبهّمتهــا 

ــرتك لتلفــظ أنفاســها  ــل أن تُ األخــرية وهــي املصادقــة عــىل الحــل النهــايّئ، باســم الشــعب، أيضــاً، قب

األخــرية.2  واملثــري للســخريّة يف الحالــة الفلســطينيّة هــو أن املنظّمــة مخّولــة بالتفــاوض والتوقيــع عــىل 

ــر  ــوزاري املصّغ ــس ال ــت؛ أي املجل ــود، وهــو أيضــاً عضــو يف الكابيني ــن الليك ــّي الســابق، وعضــو الكنيســت ع ــر اإلرسائي ــول الوزي 1  يق

للشــؤون األمنيّــة والسياســيّة، زئيــف إلكــني، إن »التنســيق األمنــي يحافــظ عــىل أبــو مــازن أكــر مــاّم يحافــظ عــىل إرسائيــل«.  ويف وقــت 

ــني. ــّي هــو مصلحــة مشــرتكة للطرف ــال، آيف يســخاروف إن التنســيق األمن ــع وال ــل العســكري يف موق ــال املحلّ ســابق، أيضــاً، ق

2  خليل شاهني.  »انتحار الفكر السيايس وأفول الحالة الحزبيّة«، مركز مسارات:
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وفاتهــا، فمــن يفــاوض هــي »دائــرة شــؤون املفاوضــات« يف منظّمــة التحريــر وليــس الســلطة، ومــن 

يوقّــع هــي منظّمــة التحريــر وليــس الســلطة، وباختصــار: مــن يفــاوض عــىل هــدم منظّمــة التحريــر 

لصالــح الســلطة هــي املنظّمــة ذاتهــا.

مــن هــذا املنطــق، يجّنــب الباحــث ذاتــه الخــوض يف ســؤال »إعــادة إحيــاء منظّمــة التحريــر أم عــدم 

ــم  ــّدى الجس ــة تتع ــراء مناقش ــة إج ــىل أهميّ ــاً، ع ــد، أيض ــب إىل التأكي ــل يذه ــي ب ــا«، ويكتف إحيائه

الســيايّس الشــكّي ووجــوده أم عــدم وجــوده.  ويف الوقــت الــذي يجّنــب الباحــث ذاتــه اإلجابــة عــن 

ــا أن  ــاء، عليه ــة أو إحي ــة مراجع ــىل أن أي عمليّ ــّدد ع ــه يش ــيايّس«، فإنّ ــم الس ــري »الجس ــؤال مص س

ــة، وهــو  تبحــث الجوهــر قبــل الظاهــر، وتبحــث اســتعادة اإلطــار الكولونيــايّل للــراع مــع الصهيونيّ

ــيّة الفلســطينيّة ككل، إذ تشــّكل  ــة للمســرية السياس ــة تاريخيّ ــاً ومراجع ــرياً جذريّ ــا يســتوجب تغي م

اللحظــة التاريخيّــة ذاتهــا التــي ميكــن النظــر إليهــا عــىل أنّهــا مرحلــة بدايــة األزمــة املســتمرّة؛ أي لحظة 

تبديــل إطــار الــراع أيضــاً، لحظــة مراجعــة شــاملة للمســرية كافــة، التــي كانــت قبلهــا وأفضــت إليهــا 

عــىل الصعيــد اإلقليمــّي؛ أي عالقتــه باإلقليــم واالمتــداد العــرّب؛ والفلســطينّي؛ أي متثيلــه للفلســطينّي 

يف أماكــن تواجــده املختلفــة إن كان األرايّض املحتلــة العــام 1948، أو 1967، أو الفلســطينيّني يف 

ــة كعالقتــه بالواليــات املتحــدة وروســيا وغريهــام.  وإن  الشــتات؛ والــدويّل؛ أي عالقتــه بالقــوى الدوليّ

أردنــا الخــوض يف هــذه املراجعــة، فإنّهــا مراجعــة شــاملة جذريّــة تتعــّدى التعّصــب الفصائــّي حتّــى 

ــة التحريــر ذاتهــا كممثّــل شعــّي ووحيــد للشــعب الفلســطينّي كجســم يجــب محاســبته،  إىل منظّم

ويجــب مراجعــة مســرية حفاظــه عــىل ذاتــه، والثمــن الــذي ُدفــع لقــاء هــذه املســرية.

ومبــا أن االســتيطان اإلرسائيــّي؛ أي الســيطرة عــىل األرض، هــو الجوهــرّي يف املــرشوع الصهيــويّن بوصفــه 

ــد  ــه يع ــعه أو تفكيك ــن توّس ــد م ــذرّي للح ــّدي وج ــل ج ــإن أي فع ــاً، ف ــتيطانياً إحاللي ــتعامراً اس اس

ــادة الحــراك الســيايّس  ــاً، إىل إع ــاج، عملي ــا يحت ــه.  وهــو م ــكاً للمــرشوع برّمت ــه تفكي ــت ذات يف الوق

ــا  ــذا م ــة، وه ــع الصهيونيّ ــايّل م ــراع الكولوني ــار ال ــتعادة إط ــّرر؛ أي اس ــع التح ــطينّي إىل مربّ الفلس

ــن تواجدهــم  ــف أماك ــني الفلســطينيّني يف مختل ــة ب ــادة صــوغ للعالق ــاب سياســياً عــىل إع ــح الب يفت

وعيشــهم إن كان يف الداخــل، أو الضّفــة، أو غــزّة أو الشــتات، وهــي، عمليــاً، نقطــة القــّوة األساســيّة 

لــدى الفلســطينيّني إن كان أوالً وجودهــم عــىل األرض يف غــزّة والضّفــة واألرايّض املحتلــة العــام 1948؛ 

وإن كان يف الشــتات، مــن خــالل التأثــري عــىل الســاحة الدوليّــة.  وبالتــايل، فــإن التوصيــات الــواردة يف 

هــذا الفصــل، وعــىل الرغــم مــن أهميّتهــا، تحتــاج أوالً إىل إجــراء مراجعــة جذريـّـة للحالــة الفلســطينيّة 

معرفيــاً وسياســياً.

http://masarat.ps/sites/default/files/content_files/wrq_lhl_lhzby_nhyy-_khlyl_shhyn.pdf



90

الفصل الرابع | الشعب بوصفه نواة األمل

استيطان واحد ُيقابل ببرنامج سياسّي واحد
ــة«،  ــة« و»الدول ــني »الحرك ــا ب ــة م ــث، العالق ــن البح ــم األول م ــول القس ــىل ط ــث ع ــرح الباح يط

والتداخــل والتقاســم الوظيفــّي االســتعامرّي االســتيطايّن عــىل أســاس كونــه مركبــاً جوهريــاً يســتهدف 

الفلســطينّي عــىل جانبــّي الخــط األخــرض.  ويتــم اســتعامل مصطلــح الخــط األخــرض يف هــذا 

ــبة إىل  ــاً بالنس ــه قامئ ــس لكون ــه، ولي ــىل جانبي ــيّة ع ــج السياس ــىل الربام ــة ع ــداً، للدالل ــل تحدي الفص

ــي  ــا الت ــم بالسياســات ذاته ــّي الخــط األخــرض، وقائ ــا أن االســتيطان واحــد عــىل جانب ــل.  ومب إرسائي

طبّقهــا شــارون يف الضّفــة الغربيّــة، واســتمّدها مــن أوسشــكني يف العــام 1904، حيــث اســتندت إليهــا 

ــه الســيايّس  ــاً التوّج ــا طبع ــاف إليه ــتيطان األوىل يف فلســطني، يُض ــة االس ــة يف عمليّ ــة الصهيونيّ الحرك

األيديولوجــّي اإلرسائيــّي نحــو التديـّـن والصهيونيّــة الدينيّــة الــذي كان وزيــر الرتبيّــة والتعليــم، وزعيــم 

حــزب »البيــت اليهــودّي« نفتــايّل بينيــت أفضــل مــن عــرّب عنــه مــن خــالل مقولــة »كلّنــا مســتوطنون«، 

فإنـّـه يتوّجــب عــىل السياســة الفلســطينيّة برّمتهــا، البــدء يف التفكــري باالســتيطان كأســاس يُبنــى عليــه 

مــن حيــث الربامــج السياســيّة املوّحــدة؛ أي العمــل فلســطينياً داخليــاً عــىل التعبئــة السياســيّة والوعــّي 

ــة الســيطرة عــىل األرض واإلحــالل والربــط الدائــم سياســياً  ــة التوّحــد يف مواجهــة آل الســيايّس بأهميّ

وفكريــاً بــني االســتيطان والطــرد واإلحــالل يف »أم الحــريان«، ويف »سوســيا«، مــن مبــدأ الهــدف ذاتــه: 

طــرد العــرب وتوطــني اليهــود.

يــأيت اســتعامل كلمــة »داخليــاً« يف ســياق الحديــث عــن االســتيطان اإلرسائيــّي منعــاً للبــس قــد يحصــل 

ــة الواحــدة«،  ــه إىل »الدول ــازل عــن »حــل الدولتــني«، والتوّج ــّي بالتن ويحصــل اآلن يف فلســطني، يق

وبخاصــة بعــد لقــاء نتنياهو-ترامــب األول بعــد فــوز الثــاين يف االنتخابــات األمريكيّــة يف البيــت األبيــض، 

ــة الجديــدة بـ»حــل الدولتــني«، ودعــم أي حــل يتفــق عليــه  ــز بعــدم التــزام اإلدارة األمريكيّ الــذي متيّ

الطرفــان إن كان دولــة واحــدة أو دولتــني،1 وتريحــات وزراء اليمــني اإلرسائيــّي بنيّتهــم ضــّم املناطــق 

)ج( تدريجيــاً إىل إرسائيــل.  وهــذا البحــث، أو هــذه التوصيــة تحديــداً، تحــاول طــرح توّجــه آخــر وهــو 

العمــل عــىل مســتويني مختلفــني: األول هــو الداخــّي الفلســطينّي والعــرّب؛ أي برنامــج نضــايّل كفاحــّي 

يعمــل عــىل توحيــد الشــعب الفلســطينّي سياســياً وكفاحيــاً، مــن خــالل تبّني سياســات موّحــدة والعمل 

1  »ترامب يطالب نتنياهو بالتوقّف قليالً عن االستيطان«، موقع عرب 48:

http://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

8A%D8%A9/%D8%84%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9

D8%%/15/02/2017/8A%D8%A9%84%D9%88%D9%%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9

86%D8%AA%%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%AA%D8%B1%D8%A7%D9

81-%82%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%D9

84%D8%A7%D8%B3%D8%%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%%D9

86%8A%D8%B7%D8%A7%D9%AA%D9
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عــىل فعاليّــات ونشــاطات مناهضــة لالســتيطان تتشــابك مــن خاللهــا قضايــا الســيطرة عــىل األرض عــىل 

ــرد عــىل التفتيــت  ــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤّســس لتشــابك فلســطينّي ي طــول فلســطني التاريخيّ

اإلرسائيــّي وتواصــل يــرد عــىل الفصــل الجغــرايّف- الســيايّس؛1 أّمــا الثــايّن فهــو املســتوى الخارجــّي، حيــث 

ــّي يف  ــتيطان اإلرسائي ــرى يف االس ــه ي ــامل كلّ ــزال الع ــذي ال ي ــدويّل ال ــّي ال ــاب الحقوق ــك بالخط التمّس

ــة العــام 1967 أنــه غــري شعــّي، والدليــل األخــري عــىل ذلــك كان قــرار مجلــس األمــن  األرايض املحتل

الــدويّل رقــم 2334 الصــادر يف 2016/12/23، والتنــازل عنــه ليــس إاّل تســليامً واستســالماً للواقــع الــذي 

فرضتــه إرسائيــل يف الضّفــة الغربيّــة لــن يتحّمــل مســؤوليّته إاّل املتنــازل عنــه، وهــو الفلســطينيّون إن 
أقدمــوا عــىل تبّنــي واقــع فرضتــه إرسائيــل، وهــي املســؤولة عنــه يف الســاحة الدوليــة.2

مشروع لم يكتمل وشعٌب ما زال على األرض
مــن ينظــر إىل البحــث مبعــزل عــاّم يُكتــب يف هــذا الفصــل، يُهيــأ لــه أن املــرشوع الصهيــويّن وحيــد، ال 

يتأثّــر وال يرتاجــع، وهــذا غــري صحيــح.  فاملــرشوع الصهيــويّن يرتاجــع، ومــن املُمكــن أن يُهــزم، أيضــاً، 

لطاملــا أنّــه مل يكتمــل بعــد كمــرشوع أوالً؛ ولطاملــا ال يــزال العامــالن املُقاومــان لــه ومينعــان اكتاملــه 

ــواة  ــّكل الن ــه ويش ــزال يف وطن ــذي ال ي ــطينّي، ال ــعب الفلس ــل أي يشء الش ــام: أوالً وقب ــني، وه قامئ

ــة  والقاعــدة األساســيّة والركيــزة ألي برنامــج ســيايّس قائــم أو ســيُبني، ومنــه ينطلــق.  والثــاين، القضيّ

ــة؛ أي مبعنــى رمزيّــة القضيّــة ورفــض إرسائيــل مــن حيــث  بحــد ذاتهــا عــىل الســاحة العربيّــة والدوليّ

املبــدأ يف الوجــدان العــرب والــدويل.  ويف املقابــل، فــإن املــرشوع ذاتــه، مل يقــّر بعــد باكتاملــه ووصولــه 

ــتيطايّن،  ــرشوع االس ــاد يف امل ــث االقتص ــن حي ــل األول م ــذا يف الفص ــر ه ــل، ويظه ــة التكام إىل مرحل

حيــث مــا زال بأيــدّي الدولــة؛ أي مبرحلــة »تثبيــت األقــدام«، ويظهــر مــن دعــوات الضــم للمناطــق 

)ج(، والتوّســع االســتيطايّن املســتمر والتحــّوالت يف املــرشوع الصهيــويّن.  وبالتــايّل، فــإن الحقيقــة هــي 

القــول أنـّـه وإن ُهــزم الشــعب الفلســطينّي يف مراحــل عــّدة تاريخيّــة، فهــذا ال يعنــي، بالــرضورة، نهايــة 

1  خرجــت مبــادرات عــّدة يف اآلونــة األخــرية يف فلســطني شــارك فيهــا مــن الداخــل والضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة والشــتات كمظاهــرات 

»برافــر« التــي خرجــت تظاهــرات داعمــة لهــا يف أماكــن عــّدة يف العــامل وفلســطني، إضافــة إىل مبــادرات يف الضّفــة الغربيّــة شــارك فيهــا، 

أيضــاً، مــن الداخــل كـ»بــاب الشــمس« وغريهــا.  إاّل أن هــذه املبــادرات جميعهــا مل تــرق إىل مســتوى العمــل اإلســرتاتيجّي املتواصــل، 

وهــذا مــا يقصــده الباحــث يف هــذه النقطــة تحديــداً، أي تبّنــي إســرتاتيجيّة كفاحيّــة طويلــة األمــد تعمــل عــىل التشــبيك بــني التجّمعــات 

ــة »األرض« قــادرة عــىل تجميــع الجهــود، والــكل الفلســطينّي مســتهدف منهــا. الفلســطينيّة، وبخاصــة أن قضيّ

2  ميكــن االســتزادة حــول املوضــوع بالنظــر إىل مقالــة ناديــا حجــاب.  »ال تتخلّــوا عــن الخــط األخــرض: نقطــة ضعــف إرسائيــل«، موقــع 

ــطينّية: ــات الفلس ــبكة السياس ش

84%D %84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9 %https://al-shabaka.org/commentaries/%D9

84%D8% %84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9 %86-%D8%A7%D9 %88%D8%A7-%D8%B9%D9 %9

81- %82%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9 %86%D9 %A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9

/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
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الــراع أو خســارة الحــرب.

ــة، تأثّــر هــو  ــاً يف الصهيونيّ ومبــا أن موضــوع بحثنــا هــو االســتيطان اإلرسائيــّي، فإنــه بوصفــه جوهريّ

اآلخــر بعاملــني مهّمــني مرتابطــني:

العامــل األول واألهــم هــو املقاومــة الفلســطينيّة للمــرشوع االســتيطايّن، إذ مــن . 1

ــة، أفضــت إىل تغيــري منظومــة  املهــم ذكــر أن املقاومــة الفلســطينيّة املنظّمــة واملحليّ

الســيطرة عــىل األرض مــن اســتعامر ذايتّ كــام كان يف أســرتاليا أو كنــدا، إىل اســتعامر 

ــة لــألرايّض والدفــاع عنهــا مثّلتهــا األذرع املختلفــة للمنظّمــة  جامعــي وملكيّــة جامعيّ

ــة للســّكان يف  ــة.1  أّمــا بعــد، فــإن مراجعــة بســيطة لســجل الهجــرة الداخليّ الصهيونيّ

إرسائيــل، املنشــور يف التقريــر الســنوي اإلحصــايئ الصــادر عــن جامعــة أرئيــل، تجعلنــا 

نلحــظ أن مــؤّش الهجــرة مــن املســتوطنات ارتفــع بشــكل ملحــوظ ابتــداًء مــن العــام 

ــذي هجــر  ــت ال ــي الوق ــة.  فف ــدالع االنتفاضــة الفلســطينيّة الثانيّ ــام ان 2000؛ أي ع

املســتوطنات يف العــام 1996 مــا يعــادل 8 آالف مســتوطن، مقابــل هجــرة 14500 إىل 

املســتوطنات، هجــر املســتوطنات يف العــام 2000 مــا يعــادل 16000 ألــف مســتوطن؛ 

ــل هجــرة 8000 مســتوطن فقــط  ــام 1966 مقاب ــا كان يف الع أي العــدد املضاعــف مل

ــه بـــ8 آالف  للمســتوطنات، أي قــل عــدد املســتوطنني يف عــام انــدالع االنتفاضــة ذات

ــالم اآلن«  ــة »س ــا مؤّسس ــات نرشته ــري معطي ــر، تش ــة إىل التقري ــتوطن.2 وإضاف مس

ــتقرار يف  ــوا لالس ــتوطنات وذهب ــروا املس ــود هج ــتوطنني اليه ــن املس إىل أن 45 % م

األرايّض املحتلــة العــام 3.1948  وعــىل الرغــم مــن عــدم وجــود وفــرة معطيــات 

ــرتات االنتفاضــات  ــن هجــروا املســتوطنات خــالل ف ــة لنســبة املســتوطنني الذي دقيق

الفلســطينيّة، وذلــك يعــود إىل احتــامل كونهــم هجروهــا وعــادوا إليهــا بعــد انتهــاء 

1  رائف زريق.  »األرض، القانون، األيديولوجيا«، مجلّة قضايا إرسائيلّية، العدد 54.

2  »التقرير السنوي لإلحصاء يف يهودا والسامرة- 2009«، صادر عن جامعة أرئيل، ومتوفّر عىل الرابط التايّل:

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/departments/social_anthropology/JudeaAndSamariaStatistics2009.pdf

3  مقتبــس لــدى: صالــح محمــد النعامــي. »تأثــريات االنتفاضــة عــىل الواقــع الدميوغــرايّف والفكــري واالجتامعــي يف إرسائيــل«، متوفـّـر عــىل 

ــايّل: الرابــط الت

8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A%https://naamy.net/news/View/118/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9

89+%D8%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%7%D9

88%D%85%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%%A7%D9

85%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D9%8%BA%D8%B1%D8%A7%D9

%81%D9%8A+%D9%83%D8%B1%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%8A+%D9%%D8%A7%D8%B9%D9

WLSgPm996pp.#/84%8A%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9
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االنتفاضــة، وأن البنــاء االســتيطايّن ذاتــه مل يهــدم، فــإن النظــر إىل املســتوطنني بصــورة 

ــة تســتوجب النظــر إليهــم كمجتمــع وعائــالت، يخــاف ويهــرب ويتــرّف كأي  واقعيّ

تجّمــع ســّكايّن مــن حيــث التأثــريات السوســيولوجيّة عليــه يف حالــة الهجــوم وتشــّكل 

خطــر.  وهــذا مــا ال ميكــن إغفالــه مــن حيــث النظــر إىل املســتوطنني، وأهميّــة النظــر 

إليهــم عــىل أســاس »أنســنة« باملفهــوم العلمــّي للســلوك اإلنســايّن، مــا يقــّوي فرضيّــة 

»الهــروب«، وبخاصــة أن لهــم بديــالً وعائــالت يف األرايض املحتلــة العــام 1948، 

ــة  ــح يف حال ــذي يُصب ــارص ال ــا عــىل عكــس الفلســطينّي املُح ــاء فيه يســتطيعون البق

ــا  اشــتباك، محــارصاً أكــر وعرضــة لإلعــدام امليــدايّن يف حــال خــرق الحصــار ذاتــه، أّم

البنــاء االســتيطايّن، فقــد انخفــض بشــكل ملحــوظ وتراجــع مــن حــوايّل 5000 وحــدة 

اســتيطانيّة يف العــام 2000، إىل 1700 وحــدة اســتيطانيّة يف العــام 2001، وهــو عــام 

عــىل االنتفاضــة.

ــة والضغــوط الدوليــة . 2 العامــل الثــايّن الــذي ســيتم التطــرّق إليــه هــو الســاحة الدوليّ

التــي ال تــزال تنظــر إىل االســتيطان يف الضّفــة الغربيّــة عــىل أنـّـه غــري شعــّي.  والرتابــط 

ــة واملبــادرات جــاءت منعــاً النفجــار  ــة الحــراكات الدوليّ نابــع باألســاس مــن أن غالبيّ

امليــدان أو بعــد عمليّــة انتفــاض.  فمثــالً، مل تــأِت مفاوضــات »أوســلو« إاّل بعــد 

االنتفاضــة األوىل، وتفّجــرت االنتفاضــة الثانيّــة بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد.  

ــة الطعــن والدهــس  ــة إاّل بعــد انفجــار هبّ ــه العربيّ ومل يتحــرّك كــريي لطــرح مبادرت

ومنــح  االنتفاضــة  وقــف  منهــا  الهــدف  وكان  العــام 2015- 2016،  فلســطني  يف 

ــا نتنياهــو يف  ــة رفضه ــادرة إقليميّ ــداً مــن خــالل مب ــاً سياســيّاً جدي الفلســطينيّني أفق

نهايــة املطــاف.1  وبالتــايّل، فــإن أي انخفــاض يف وتــرية البنــاء االســتيطايّن جــاء اســتجابة 

ــة  ــل والعــامل عــىل التفــاوض حــول مســتقبل الضّف ــة أرغمــت إرسائي لظــروف ميداني

ــة،  ــا فّعال ــل، فإنّه ــة عــىل إرسائي ــري الضغوطــات الدوليّ ــث تأث ــا مــن حي ــة.  أّم الغربيّ

ــة  ــع اتفاقيّ ــد توقي ــام 1994؛ أي بع ــتيطايّن يف الع ــاء االس ــرتات البن ــل ف ــت أق إذ كان

1  انظر »قّمة العقبة الريّة: نتنياهو اقرتح خطّة بديلة لحل الدولتني«، موقع عرب 48:

84%D9 %8A%D9 %http : / /www.arab48 .com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9

82 %D9 %/20 /02 /2017 /8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 %

8 %82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9 %84%D8%B9%D9 %85%D8%A9-%D8%A7%D9 %%D9

%8A%D8%A7%D9 %86%D9 %86%D8%AA%D9 %8A%D8%A9-%D9 %4%D8%B3%D8%B1%D9

82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D- %88-%D8%A7%D9 %87%D9

84%D8%AA%88%D9%84%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%8%A8%D8%AF%D9

86 %8A%D9 %%D9
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»أوســلو«، ولكــن هــذه النقطــة تحديــداً تأثّــرت بحقيقــة أن قّمــة البنــاء االســتيطايّن 

بالضّفــة الغربيّــة كانــت قبلهــا بعامــني، أي قبــل توقيــع االتفاقيّــة ووصلــت إىل 7750 

وحــدة اســتيطانيّة يف العــام 1991، وانخفضــت إىل 1320 وحــدة العــام 1994.  املــرة 

الثانيــة التــي وصــل البنــاء االســتيطايّن فيهــا إىل أدىن درجاتــه، كانــت يف العــام 2010، 

ــاء 741 وحــدة اســتيطانيّة. ــم بن وهــي فــرتة املفاوضــات، حيــث ت

ــة  ــاً بعاملــني: املقاومــة الفلســطينيّة والتحــرّكات الدوليّ وللخالصــة، يتأثّــر االســتيطان اإلرسائيــّي عملي

ــا أمــام حقيقــة  ــة االســتيطان يف إرسائيــل، فإنّن املنوطــة فيهــا.  وإذا مــا دمجنــا معهــا حقيقــة جوهريّ

تفيــد بأنّــه يتوّجــب عــىل الفلســطينيني، وليــس املســتوى الســيايّس الفلســطينّي أو النخــب السياســيّة 

ــاً  ــرض واقع ــتيطان وتف ــاوم االس ــة تق ــى اجتامعيّ ــان وبن ــكيل لج ــه، تش ــع ذات ــا املجتم ــب، إمّن فحس

جديــداً ميكــن أن يشــّكل أوالً عــىل مســتوى الوعــي بديــالً للتكلّــس الســيايّس يف الحالــة الفلســطينيّة؛ 

وثانيــاً يعيــق مــن توّســع املــرشوع عــرب خلــق ظــروف حيــاة متنــع املســتوطنني مــن مامرســة الحيــاة 

بصــورة »طبيعيّــة« يف الضّفــة الغربيّــة، مــا يؤثـّـر عــىل املــرشوع القائــم عــىل االســتيطان ككل، والقائــم 

أساســاً عــىل إحــالل اليهــودّي بــدالً عــن العــرّب.  وبالتــايّل، فــإن يف فعــل مقاومــة االســتيطان ومنظومــة 

ــه  ــل يف طيّات ــه، ب ــة للمــرشوع االســتيطايّن برّمت ــة إعاق االســتعامر االســتيطايّن ككل، ليــس فقــط عمليّ

يحمــل عمليّــة شــفاء مجتمعــّي، ونقيضــاً سياســيّاً لنتائــج االســتيطان كافــة؛ مــن تفكيــك وعــزل، يــأيت 

ــى وتتعــّزز مــن  ــي تُبن ــة الت ــة السياســيّة الكفاحيّ ــاً التامســك الســيايّس والهويّ ــا عملي ليُبطــل مفعوله

ــر  ــتيطايّن، دث ــتعامر اس ــة اس ــايّئ ألي منظوم ــدف النه ــار؛ أي أن اله ــة االندث ــع: مقاوم ــالل الجام خ

ــا. ــني كمجتمعــات وقضاي الســّكان األصليّ

في أبجدّيات فرض الحقائق:
إن أي رصاع عــىل األرض هــو يف الوقــت ذاتــه رصاع مــع الزمــن، وبكلــامت أخــرى، فــإن الــراع عــىل 

ــا يف  ــع عنه ــع الرتاج ــا متن ــق عليه ــرض حقائ ــرية ف ــن يف مس ــع الزم ــباق م ــرضورة، س ــو، بال األرض ه

ــة التــي  ــة يف الضّفــة الغربيّ أي مفاوضــات مســتقبليّة.  وبالتــايّل، فــإن سياســة األمــر الواقــع اإلرسائيليّ

يســتعرضها الباحــث تنبــع باألســاس مــن وعــي إرسائيــل للــراع وإطــاره الكولونيــايّل، وهــو مــا يجــب 

ــتوى  ــىل املس ــا ع ــب، إمّن ــرّي فحس ــتوى النظ ــىل املس ــس ع ــراع، لي ــطيني لل ــّي فلس ــل بوع أن يُقاب

الســيايّس التطبيقــّي أيضــاً، مــا يعنــي، بالــرضورة، تطبيــق سياســة فــرض أمــر واقــع فلســطينيّة عــىل 

األرض، وبخاصــة يف املناطــق )ج(، حيــث متنــع إرسائيــل البنــاء الفلســطينّي، وتســعى إىل الضــم.  

واملقصــود بسياســة فــرض الوقائــع عــىل األرض، عــىل الرغــم مــن منــع إرسائيــل، هــو أوالً إنشــاء واقــع 
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ــن: ــداً فلســطينياً عــىل صعيدي ــه سيشــّكل رصي ــل إىل هدمــه، فإنّ ــو ســعت إرسائي ــى ل مــاّدي حتّ

عمليّــة الهــدم هــي عمليّــة بريوقراطيّــة ميكــن كســب الزمــن مــن خاللهــا حتـّـى إمتامهــا . 1

إرسائيليــاً.  أّمــا فلســطينياً، فــإن عمليّــة الهــدم وإعــادة البنــاء كــام حصــل يف العراقيب، 

ــّي  ــّي املجتمع ــاون الكفاح ــاء روح التع ــىل بن ــاعد ع ــّي يس ــل مجتمع ــي فع ــالً، ه مث

ويحّفــز عــىل الفعــل الســيايّس.

عمليّــة الهــدم للمنشــآت واملبــاين هــي يف الوقــت ذاتــه عمليّــة ترشيــد يف حــال فــرض . 2

واقــع مــاّدي ثابــت يتخــذ الشــكل الــذي كانــت عليــه مبــادرة »بــاب الشــمس« مثــالً، 

إاّل أنـّـه يكــون ثابتــاً مــن حيــث الســّكان والتشــّكل االجتامعــّي، وليــس مجــرّد فّعاليــة 

ــة الترشيــد، بالــرضورة، هــي إعــادة صــوغ للروايــة عــىل الصعيــد  ــة.  وعمليّ احتجاجيّ

اإلعالمــّي الــدويّل واملحــّي، وهــي فرصــة لتســليط الضــوء أيضــاً عــىل املناطــق التــي 

يتــم البنــاء فيهــا.

ــىل . 3 ــاوض مســتقبليّة ع ــة تف ــة ضغــط يف أي عمليّ ــروض هــو ورق ــاّدي املف ــع امل الواق

الحيّــز الــذي تــم البنــاء فيــه، ومنهــا يتــم االنطــالق.  وبالتــايّل، فــإن الوقائــع املفروضــة 

عــىل األرض تشــّكل بحــد ذاتهــا أدوات قــّوة يتــم البــدء منهــا والبنــاء عليهــا.

عمليّــة فــرض الحقائــق، ليســت بالــرضورة عمليّــة تقــوم بهــا املؤّسســة الرســميّة السياســيّة، بــل هــي، 

ــاً باملنظومــة  ــات النضــال عــىل األرض، وهــي غــري مرتبطــة نهائي بأقــل مــا ميكــن القــول عنهــا، أبجديّ

السياســيّة القامئــة، أو التــي ســتقوم، أو بالربنامــج الســيايّس، بالقــدر الــذي ترتبــط فيــه بحــق اإلنســان 

واملجتمــع بأرضــه واســتغاللها والتوّســع فيهــا، وهــو الــذي ينبــع أساســاً مــن إميــان الفلســطينّي بحّقــه 

يف األرض والحريـّـة، مــا يشــّكل نقطــة الــراع األساســيّة مــع الصهيونيّــة، التــي ســرتى فيهــا تقليــالً مــن 

مســاحة األرض التــي تســيطر عليهــا، أو األرض التــي مــن املمكــن أن تتوّســع فيهــا كمــرشوع اســتعامر 

ــني  ــرّي ب ــر جوه ــاش وتناف ــكاك مب ــو احت ــرضورة، فه ــرّك بال ــذا التح ــن ه ــج ع ــا النات ــتيطايّن.  أّم اس

صاحــب األرض واملُســتعمر الــذي يطمــح لالســتيالء عليهــا.  ومل يــأِت اختيــار »العراقيــب« وهــي القريــة 

الفلســطينيّة مســلوبة االعــرتاف يف النقــب التــي هدمــت أكــر مــن 100 مــرّة، عبثــاً واعتباطــاً وصدفــة، 

فالقــرى والبلــدات التــي متـّـت إعــادة بنائهــا كثــرية، ولكــن اختيــار »العراقيــب«، تحديــداً، جــاء بهــدف 

ــه األساســيّة: االســتيطان واحــد يف فلســطني، والهــدف هــو االســتيالء عــىل  ــادة البحــث إىل فرضيّت إع

األرض وطــرد الفلســطينّي منهــا.
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عــىل الرغــم مــن أن إرسائيــل متلــك القــّوة والتفــّوق العســكرّي والتكنولوجــّي األمنــّي، إضافــة 

ــة يف  ــّوة كامن ــإن ق ــة، ف ــاالت كاف ــطينيّني يف املج ــىل الفلس ــّوق ع ــاً تتف ــي تقريب ــادّي، وه إىل االقتص

ــه، مــن املمكــن أن تُضاهــّي مظاهــر  الفلســطينّي كشــعب ومجتمــع مــا زال صامــداً يف أرضــه ووطن

التفــّوق والقــّوة اإلرسائيليّــة كافــة، وهــي: القضيّــة والشــعب.  والقضيّــة هنــا ليســت مجــرّد كلمــة يتــم 

تداولهــا يف بحــث عــن االســتيطان اإلرسائيــّي، بــل تشــّكل القضيّــة ورفــض الصهيونيّــة مصــدر اإلجــامع 

الوحيــد الــذي مــن املمكــن أن يتجّمــع حولــه الفلســطينيّون سياســياً وثقافيــاً.  وبالتــايّل، فــإن وجــود 4 

تجّمعــات فلســطينيّة ناتجــة عــن منظومــة الســيطرة اإلرسائيليّــة، ليســت إاّل نقطــة قــّوة فلســطينيّة إن 

أحســن اســتعاملها وتجنيدهــا لخدمــة هــدف واحــد؛ أي إن متـّـت عمليّــة التجميــع عــىل أســاس جســم 

ــه يعمــل باألســاس لتحقيــق غايــة واحــدة: أن تصــب الجهــود كافــة  ــة، ولكّن واحــد يراعــي الخصوصيّ

املبذولــة يف حيفــا ورام اللــه وغــزّة وبــريوت وعــاّمن والعواصــم األوروبيّــة وأمريــكا؛ أي الجهــود التــي 

ــة واحــدة وإســرتاتيجيّة فلســطينيّة  ــع فلســطينّي يف مــكان واحــد.  ومــن خــالل رؤيّ يبذلهــا كل تجّم

واحــدة سياســيّة وليســت ثقافيّــة مجــرّدة؛1 أي كيــف ميكــن تحقيــق الوحــدة السياســيّة التــي تراعــي 

ــة الجامعــة وتحافــظ عــىل الخطــوط  ــة القضيّ ــي بدورهــا تراعــي خصوصيّ ــة التجّمعــات الت خصوصيّ

الحمــر التــي ال ميكــن تجاوزهــا مــا يحتــاج إىل:

ــر إىل . 1 ــن النظ ــة )ميك ــة تاريخيّ ــراء مراجع ــد إج ــدة بع ــيّة موّح ــة سياس ــق رؤي تحقي

ــب  ــادة ترتي ــا االنطــالق إىل إع ــة سياســيّة مســتمرّة«(، ومنه ــوان »فلســطني: أزم العن

ــول إىل  ــد.  والوص ــد واح ــن تهدي ــاين م ــداً يع ــاً واح ــه بيت ــطينّي بوصف ــت الفلس البي

ــة، وكيــف ميكــن أن تتحــّول  ــة املجــرّدة مــن الســياق الســيايس املتحــّدي لجوهــر الصهيوني ــة الثقافيّ 1  لالســتزادة حــول موضــوع الهويّ

الثقافــة إىل هويـّـة فلســطينيّة فلكلوريـّـة ميكــن للصهيونيّــة التعايــش معهــا، ميكــن النظــر إىل: رازي نابلــيس.  »الفلســطينيّون يف الداخــل: 

ــني القومــّي واملــديّن«، الســفر العــريّب:    ــة ب الهويّ

http://arabi.assafir.com/Article/15496/
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ــيايس. ــل الس ــحذ الفع ــاً وتش ــة معرفي ــة الالزم املعادل

التأســيس لبنــاء جســد ســيايّس فلســطينّي واحــد يشــّكل عنوانــاً، ويعمــل عــىل تصحيــح . 2

ــذي كان قامئــاً وســبباً يف األزمــة السياســيّة املســتمرة،  املســار الســيايّس الترشذمــّي ال

مــن خــالل العمــل الجــاد عــىل مســتوى التعبئــة السياســيّة، ونــرش الوعــّي واملعرفــة 

التحّرريــة.

ــة، وهــذه  ــة فلســطني تشــّكل، بحــد ذاتهــا، نقيضــاً أخالقيــاً للصهيونيّ هــذا ينبــع مــن حقيقــة أن قضيّ

ــم وغريهــم  ــون ذاته ــا اإلرسائيليّ ــوم به ــي يق ــة الت ــاوالت كاف ــن املح ــم م ــىل الرغ ــة ع ــة مطلق حقيق

وتهــدف إىل نكرانهــا، أو حتـّـى املســاواة األخالقيّــة بــني قضيّــة تحّرريــة وحركــة اســتعامريّة.  ومــن هــذا 

ــك، وعــىل  ــة- تســعى إىل التفكي ــاألوىل -أي الصهيونيّ ــد التناقــض الســيايّس.  ف ــّي يول التناقــض األخالق

النقيــض -أي الفلســطينّي- يســعى إىل التجميــع؛ األوىل تســعى إىل التشــتيت وعــىل الثانيّــة أن تســعى 

ــىل  ــالل وع ــعى إىل اإلح ــه؛ األوىل تس ــة أن تقاوم ــىل الثانيّ ــش وع ــعى إىل البط ــز؛ األوىل تس إىل الرتكي

الثانيّــة أن تســعى إىل بنــى اجتامعيّــة سياســيّة ماّديــة واقتصاديّــة تهــدف وتســاند الصمــود؛ واألهــم: 

األوىل تســعى إىل تفكيــك األســاس املــاّدي لقيــام كيــان ســيايّس متواصــل مــن خــالل املعــازل والحواجــز 

ــس  ــى وتتأّس ــا تُبن ــرة للجغرافي ــية عاب ــة سياس ــكيل قضيّ ــعى إىل تش ــة أن تس ــىل الثانيّ ــدود، وع والح

كفاحيــاً.  كيــف ميكــن تأســيس قضيّــة سياســيّة عابــرة للجغرافيــا تشــّكل رداً عــىل الحاجــز العســكرّي 

واملســتوطنة والجــدار؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال يكمــن يف صلــب الربنامــج الســيايّس الــذي يشــّكل، 

أيضــاً، يف الوقــت ذاتــه، ويصيــغ باملــوازاة الوعــّي الســيايّس.  وبكلــامت أخــرى: ال ميكــن ســجن الفكــرة، 

وال تتوّقــف الفكــرة عــىل الحواجــز، وال تســتطيع مســتوطنات إرسائيــل إيقافهــا عــن التمــّدد.  فهــي- 

أي الفكــرة، كاملعانــاة، ال يوقفهــا إاّل تفكيــك املســّبب الرئيــيّس لهــا، ويف فلســطني ال وجــود ملســّبب 

أكــر وضوحــاً مــن الصهيــويّن.

مقولــة »برنامــج ســيايّس« يف هــذا البحــث بعيــدة كل البعــد بــل وتتناقــض، مــع أي برنامــج يســعى إىل 

ــة« يعنــي، بالــرضورة،  ــة، وذلــك يعــود إىل حقيقــة أن التصالــح مــع »الصهيونيّ التصالــح مــع الصهيونيّ

ــة؛ أي التقســيم والتفتيــت أوالً؛ وثانيــاً ألن مــا يوّحــد الفلســطينينّي هــو  التصالــح مــع ناتــج الصهيونيّ

اســتهدافهم مــن قبــل الصهيونيّــة إن كانــت متمثّلــة بـ»الدولة« التي متــارس العنف والقمع باملؤّسســات 

ــة«  ــح »الدول ــّي ومين ــارس االســتعالء العرق ــذي مُي ــة، أو »املــرشوع« ال ــة والعســكريّة واالقتصاديّ األمنيّ

ــرضورة،  ــب، بال ــايّل يتوّج ــي.  وبالت ــّي والدين ــّقيه العرق ــّي بش ــرّبر األيديولوج ــويّن امل ــع الصهي واملجتم

بنــاء الربنامــج الســيايّس الــذي مــن شــأنه أن يكــون موّحــداً وعابــراً لأليديولوجيــا، تكوينيــاً وجوهريــاً 

عــىل أســاس معــاد ومتناقــض مــع »الصهيونيّــة« بتجلّياتهــا كافــة، ومينــح الفلســطينّي املعرفــة والوعــي 
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ــي  ــة الت ــة املتناقض ــا الثنائيّ ــة يف باطنه ــل الصهيونيّ ــا.  فتحم ــاء عليه ــة للبن ــة الالزم واألدوات النضاليّ

يجــب البنــاء عليهــا وانطالقــاً منهــا، تلــك الثنائيّــة التــي تفــرض التقســيم وتوّحــد بفعــل املعانــاة، فكــام 

ــرّق سياســات الســيطرة عــىل  ــام تف ــا.  وك ــج عنه ــم النات ــد الظل ــرّق السياســات االســتعامريّة يوّح تف

ــة،  األرض، يوّحــد الدفــاع عنهــا.  وكــام تفــرّق املســتوطنات، يوّحــد التهجــري.  وبالتــايّل، فــإن الصهيونيّ

ــب  ــزّي يج ــض مرك ــد وتناق ــطينّي كأداة توحي ــىل الفلس ــا ع ــرض ذاته ــزّي، تف ــض املرك ــا التناق بوصفه

البنــاء عليــه والبــدء منــه.
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