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ااالثنيین 14 حزيیراانن 2010 - االسنة 77 - االعددد 24073

"قضايیا االنهارر" تجريي أأوولل مرااجعة في بيیرووتت للكتابب االذيي ااثاررتت مساهمة سارريي حنفي فيیه سجاًال
"تشريیح" ااالحتاللل ااإلسراائيیلي: عمل أأكادديیمي باهر

االضجة االكبيیرةة االتي أأثاررها صدوورر كتابب "سلطة ااإلقصاء االشامل: تشريیح االحكم ااإلسراائيیلي لألررااضي
االفلسطيینيیة االمحتلة"(•) في بيیرووتت، ووااإلتهاماتت االقاسيیة بالتطبيیع مع إإسراائيیل االتي ووجهها مثقفونن باررززوونن
ووأأساتذةة كبارر في االجامعة ااألميیركيیة االى سارريي حنفي إلقداامه على ووضع إإسم االجامعة ااألميیركيیة في
بيیرووتت جنبًا االى جنب مع إإسم معهد فانن ليیر للدررااساتت االسيیاسيیة في االقدسس؛ وواالحملة االعنيیفة بصوررةة
خاصة من جانب طالبب جامعيیيین ضد حنفي ووضد كل من تّسولل له نفسه االمشارركة في مثل هذاا االعمل
"االتطبيیعي"؛ كل ذذلك شكل دداافعًا قويیًا لإلطالعع عن كثب على االكتابب االمذكورر، وواالوقوفف على أأسبابب
االحملة االكبيیرةة ضدهه وواالتي كانن مسرحها االجامعة ااألميیركيیة، االتي تعتبر من أأهم مرااكز االبحث ااألكادديیمي

االحر في بيیرووتت وواالعالم االعربي على حد سوااء.
من االصعب إإيیجادد توصيیف منصف ووعاددلل للعمل االبحثي وواالجهد ااألكادديیمي، ووبصوررةة خاصة للنزااهة
االفكريیة ووااألخالقيیة لكل االذيین شارركواا في كتابة االفصولل االخمسة عشر للكتابب، سوااء كانواا إإسراائيیليیيین أأمم
أأجانب أأمم فلسطيینيیيین. وولكن يیمكن االقولل إإنن ااألبحاثث االتي ااشتمل عليیها االكتابب هي من أأفضل ما كتب عن
االطبيیعة ااإلستعمارريیة وواالعنصريیة لإلحتاللل ااإلسراائيیلي لألررااضي االفلسطيینيیة، ووااألكثر االتزاامًا بمعايیيیر
االبحث ااألكادديیمي االصاررمم االبعيید عن االبرووباغنداا االسيیاسيیة االضيیقة، ووعن ااإليیديیولوجيیاتت االمتزمتة. لذاا يیقدمم
هذاا االكتابب فرصة ااستثنائيیة للقاررىىء للتعرفف على حجم ااالنتهاكاتت االتي يیقومم بها ااالحتاللل ااإلسراائيیلي
لألررااضي االفلسطيینيیة لكل االقواانيین ووااألعراافف االدووليیة، ووتاليیًا لحجم االتعسف وواالظلم وواالتدميیر االمنهجي االذيي
يیتعرضض له االمجتمع االفلسطيیني شعبًا ووأأررضًا، ووذذلك من خاللل ددررااسة منهجيیة ووموثقة لوااقع ااالحتاللل،
تحاوولل االتعرفف عن كثب على أأساليیب االمرااقبة وواالفصل وواالتحكم ووااإلقصاء ووأأشكالل االعنف وواالعقابب االتي
طبقها  وويیطبقها ااإلحتاللل ااإلسراائيیلي في سيیطرته االمستمرةة على االمدنيیيین في ااألررااضي االفلسطيینيیة في كل

من غزةة وواالضفة االغربيیة.
لقد ووظف االمشارركونن في االكتابب ووهم في غالبيیتهم يینتمونن االى معسكر االسالمم في إإسراائيیل وومن االناشطيین
في االدفاعع عن حقوقق االفلسطيینيیيین، ثقافتهم ااألكادديیميیة وومعرفتهم االوثيیقة باالحتاللل ااإلسراائيیلي، إلظهارر
كيیفيیة ااستخداامم االقواانيین من جانب إإسراائيیل من أأجل تأبيید االسيیطرةة على ااألررااضي االفلسطيینيیة. كما تكشف
أأبحاثث االكتابب كيیف تحولل االمشرووعع االصهيیوني لـ"االوطن االقومي" لليیهودد مشرووعا ااستعمارريیًا هدفه
توظيیف ووااقع ااالحتاللل في خدمة تحقيیق ااألررباحح للشركاتت االكبرىى، ووكيیف تقومم سلطة ااالحتاللل بعمليیة
تدميیر منهجي ووددؤؤووبب لنسيیج االحيیاةة االفلسطيینيیة ووألفقها االمكاني، سوااء بالقصف ووتدميیر االمناززلل، أأوو
باإلستيیالء على ااألررااضي االفلسطيینيیة ووتوسيیع االمستوطناتت أأوو عبر تقيیيید حريیة االتنقل للفلسطيینيیيین من
خاللل نظامم االمعابر وواالحوااجز ووااألسالكك االشائكة ووجدرراانن االفصل، ووأأنوااعع ااألذذووناتت االمختلفة االمفرووضة
على االفلسطيینيیيین من جانب سلطاتت ااإلحتاللل. وويیصف االكتابب بكثيیر من االتفصيیل وواالدقة أأساليیب ااإلقصاء

وواالعزلل االتي تماررسها إإسراائيیل في حق االفلسطيینيیيین.

من أأجل فهم اافضل للحاضر
جاء في االمقدمة االتي ووّقع عليیها إإلى جانب سارريي حنفي أأدديي أأووفيیر وو ميیكائيیل غيیفوني، أأنن هدفف االكتابب
ليیس االتركيیز على ووجهاتت االنظر االمختلفة من االنزااعع االقائم، ووال تقديیم ووجهة نظر جديیدةة له؛ ووإإنما هدفه
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ليیس االتركيیز على ووجهاتت االنظر االمختلفة من االنزااعع االقائم، ووال تقديیم ووجهة نظر جديیدةة له؛ ووإإنما هدفه
تحويیل ااالنتباهه من االماضي(تارريیخ االنزااعع وو ااالستيیطانن، وواالكفاحح االفلسطيیني)، وواالمستقبل (االحلولل االممكنة،
ووتوجهاتت االعمليیة االسلميیة)، نحو االحاضر. ووأأنن غايیته هي االتركيیز على طبيیعة ااالحتاللل وواالنظامم االسيیاسي
بصفته نموذذجًا ووااطارر تفكيیر وو مجموعة تقنيیاتت سيیاسيیة ووقانونيیة ووعسكريیة يیجب ددررااستها. ووال يیدعي
االكتابب كشف حقائق غيیر معرووفة من جانب االباحثيین أأوو االناشطيین االمعاررضيین لإلحتاللل، وولكنه يیسعى
االى سد االثغرااتت االموجوددةة في االوقائع وواالمعطيیاتت على أأكثر من صعيید، ووتوضيیح ااآلليیاتت االتي تستخدمها
سلطة ااإلحتاللل في تطبيیق سيیاسة ااالقصاء وواالفصل وواالتي تجعل من االفلسطيینيیيین خاضعيین للقوةة

ااالعتباطيیة وواالقواانيین االقسريیة االتي تنظم حيیاتهم االيیوميیة (صص23).
وويیمكن توززيیع االدررااساتت مجموعاتت عدةة: االمجموعة ااألوولى تتناوولل كيیفيیة صناعة ووووضع قواانيین من جانب
إإسراائيیل تنظم ووااقع ااإلحتاللل ووتشرعنه، ووتبيین في آآنن ووااحد مدىى ووحجم عدمم االتزاامم هذهه االقواانيین بالمعايیيیر
االدووليیة االتي ووضعت لتنظيیم سيیطرةة قوةة ااحتاللل على شعوبب أأخرىى. ووقد شكل هذاا موضوعع محورر ااهتمامم
ددررااسة أأوونا بن نفتالي ووأأيیالل.مم. غرووسس وو كارريین ميیكائيیلي بعنواانن: "ال شرعيیة نظامم ااالحتاللل: صناعة
االقانونن في االمناطق االفلسطيینيیة االمحتلة". ووتهدفف االدررااسة االى ااظهارر خرقق إإسراائيیل مباددىىء أأنظمة
ااالحتاللل عامة ووفق ما جاءتت به االقواانيین االدووليیة االتي نظمت كيیفيیة تطبيیق االقواانيین على االبالدد االخاضعة
لإلحتاللل. ووتبيین بأنن ااستمراارر االسيیطرةة ااإلسراائيیليیة على ااألررااضي االمحتلة منذ عامم 1967 أأمر ال شرعي

ووال قانوني ووفقًا للقواانيین وواالبرووتوكالتت االدووليیة.
تتناوولل االدررااسة االثانيیة االتي عنواانها:"حكم االقوةة" ووكتبها كل من أأرريیاال أأززوواليي ووأأدداايي أأووفيیر، ااألشكالل
االجديیدةة للعنف االذيي تستخدمه االقوااتت ااإلسراائيیليیة في االمناطق االفلسطيینيیة االمحتلة، ووكيیفيیة توظيیفها في
ووضع قواانيین ااعتباطيیة تشرعن االعنف ووتعطيیه صفة قانونيیة. وويیميیز االكاتبانن بيین نوعيین من االعنف
ااإلسراائيیلي: االمكبوحح (withheld)، وواالمنفجر (eruptive)، وواالنوعع ااألوولل هو االعنف االمحتمل
(potential) االمعلق، غايیته ررددعيیة ووكابحة ووااستخدمته إإسراائيیل بصوررةة ناجعة خاللل االسنوااتت االعشريین
ااألوولى إلحتاللها االضفة ووغزةة. أأما أأددااةة هذاا االعنف فهي عاددةة أأجهزةة سريیة من االعمالء وواالمخبريین االذيین
يیعملونن بغطاء من ااألجهزةة االعسكريیة. وويیعطي االكاتبانن مثاًال على ذذلك تشكيیل فرقة سريیة بعد ااالنتفاضة
ااألوولى عامم 1980 ُعرفت بإسم "االمستعربيین" وومهمتها تخويیف ززعماء ااالنتفاضة وواالضغط عليیهم. ووقد

حدثث هذاا مجددداًا أأثناء اانتفاضة ااألقصى ووبصوررةة أأكثر كثافة. 
وويیرسم االكاتبانن خريیطة االعنف في ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة. فيیشيیراانن االى اانه حتى ما قبل نشوبب
ااالنتفاضة ااألوولى ااستطاعت إإسراائيیل االسيیطرةة على االفلسطيینيیيین باستخداامم أأساليیب االعنف االمكبوتت، وواالذيي
كانن يیومها كافيیًا لتدميیر االحيیاةة االسيیاسيیة للفلسطيینيیيین ووااعاقتها، وولو أأنن هذاا لم يیمنع من اانفجارر االعنف من
االنوعع االثاني من حيین االى آآخر. وويیبدوو االفاررقق بيین االعنف االمكبوتت ووبيین االعنف االمتفجر لدىى االمقاررنة بيین
أأعداادد االقتلى من االفلسطيینيیيین. فخاللل االعشريین عامًا ااألوولى لإلحتاللل ااإلسراائيیلي ُقتل 650 فلسطيینيیًا في
ااشتباكاتت مع االجنودد وواالمستوطنيین. وولكن خاللل ااالنتفاضة ااألوولى ااررتفع هذاا االعددد بصوررةة كبيیرةة، ووقتل
أأثناء ااعواامها ااألوولى ما يیقارربب 1400 فلسطيیني ووُجرحح 10 آآالفف آآخريین. ووفي ررأأيي االكاتبيین بقي االعنف
ااإلسراائيیلي االمستخدمم ضد االفلسطيینيین في هذهه االمرحلة ملجومًا بالمقاررنة مع ااالتفاعع االكبيیر في عددد
ااالصاباتت بيین االفلسطيینيیيین خاللل ااالنتفاضة االثانيیة، حيیث كانن يیقتل 660 فلسطيینيیًا سنويیًا وويُیجرحح نحو
4300 آآخريین. وويیضيیف االكاتبانن أأنن االعنف ااإلسراائيیلي بعد ااإلنتفاضة االثانيیة باتت  منفجراًا بالكامل نظراًا
االى ااإلنتشارر االوااسع لقوااتت االجيیش ااإلسراائيیلي في االمناطق االفلسطيینيیة ووللصعودد االكبيیر في االعمليیاتت

االعسكريیة ووفي أأعمالل ااالعتقالل. 
ووعلى االرغم من االصعوبة االكبيیرةة في تلخيیص االنتائج االتي توصلت االيیها أأيي ددررااسة ووااررددةة في هذاا االكتابب
ألنها ستبدوو مبتوررةة ووناقصة، وولكن ما يیمكننا قوله إإنن االدررااسة االمذكوررةة أأعالهه هي تشريیح في االعمق
لسيیاساتت االعنف االمستخدمة من جانب ااالحتاللل طواالل االسيیطرةة ااإلسراائيیليیة على غزةة وواالضفة. أأما
ااالنسحابب ااإلسراائيیلي من طرفف ووااحد من قطاعع غزةة صيیف 2005 فيیصفه االكاتبانن  بالتخلي عن
االفلسطيینيیيین في قطاعع غزةة ووتركهم في موااجهة االكاررثة ووذذلك بصفته االوحيید االبديیل من شن االحربب

االشاملة ضدهم.
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االشاملة ضدهم.

 االمقارربة االبصريیة لإلحتاللل: "جغراافيیا االخراابب" 
ااحتوىى االكتابب على ددررااستيین تناوولتا بالتحليیل وواالدررسس مقارربة ااإلحتاللل للحيیز االمكاني لألررااضي
االفلسطيینيیة، ووكيیفيیة تعامل سلطاتت ااالحتاللل مع االمكانن بصفته حيیزاًا للتدميیر وواالتقيیيید وواالفصل. في ددررااسة
أأرريیاال أأززوواليي ااألستاذذةة في االثقافة االبصريیة وواالفلسفة االمعاصرةة في جامعة بارر إإيیالنن االتي بعنواانن
:"االوضع ااإلنساني -االمكاني: مقارربة بصريیة لإلحتاللل"، تتناوولل االسيیاسة االتي طبقها ااالحتاللل في االضفة
ووغزةة وواالقائمة على االسماحح بالبناء للمستوطنيین االيیهودد ووتدميیر مناززلل االفلسطيینيیيین. ووتذكر أأنه منذ عامم
1967 حتى االيیومم ددمر االجيیش ااإلسراائيیلي حواالى 18 أألف منزلل في االضفة ووغزةة، ووال يیشمل هذاا االرقم
ااألضراارر االتي لحقت بمناززلل االفلسطيینيیيین جرااء االعمليیاتت االعسكريیة. ووتعرضض االكاتبة خمسة نماذذجج
للتدميیر، كما تتحدثث عن "هندسة االتدميیر" أأوو االبنيیة االتدميیريیة" وواالذرراائع االمستخدمة لهذاا االغرضض مثل: بناء
غيیر شرعي، أأبنيیة تأوويي إإررهابيیيین، ووتدميیر لتلبيیة حاجاتت عسكريیة. ثم تستعرضض االكاتبة "هندسة االفصل"
أأوو ما تسميیه "نماذذجج من االحصارر"، توضح فيیها كيیف يیعمل ااإلحتاللل على تغيیيیر ووجه االمكانن ووقطع أأيي
توااصل بيین أأجزاائه عبر ااستخداامم نظامم االحوااجز االعسكريیة ووااألسالكك االشائكة وواالعواائق االبالستيیكيیة وو
جدرراانن االفصل. ووكيیف يُیمنع االفلسطيینيیونن من االوصولل االى مناززلهم سوااء ألنن هذهه االمناززلل أأصبحت موااقع
عسكريیة أأوو ألنها باتت محاصرةة. ووُتظهر "هندسة االفصل" االكيیفيیة االتي يیجريي بوااسطتها االفصل االمكاني
بيین االيیهودد وواالعربب، مع كل االتميیيیز وواالتفرقة بيین ااالثنيین على مستوىى حريیة االتنقل. ووتتحدثث االكاتبة عن
"هندسة االخوفف"، حيیث تركز على االلغة االمستخدمة على االحوااجز من قبل سلطاتت ااإلحتاللل وو كيیفيیة

االسيیطرةة على حركة تنقل االفلسطيینيیيین، ووتكنولوجيیا االمرااقبة وواالرصد وواالتتبع.
ووتضمنت االدررااسة ووصفًا ددقيیقًا للكيیفيیة االتي يینفذ بها االجيیش ااالسراائيیلي مهماتت االتدميیر االموكلة االيیه، من
االتفجيیر االذيي تقومم به فرقق االهندسة في االجيیش بعد معايینة ااساساتت االبناء، االى ااستخداامم االبولدووززرر حيیث
يیتحولل االبناء خاللل يیومم ووااحد كومة رركامم، االى ااقداامم االجيیش على فتح ثغرااتت بيین ااألبنيیة في أأززقة االمخيیم
االضيیقة تسمح للجنودد ااإلسراائيیليیيین بمالحقة االمقاتليین ووااالنتقالل عبرها. ووتتوقف االكاتبة عند االبولدووززرر دديي-
9 االذيي قامم خاللل 2004 بتدميیر 183 منزًال في ررفح، مسببًا ااألضراارر لعشرااتت االمنزلل ااألخرىى مدمراًا

االطرقق ووااألسالكك االكهربائيیة، كل ذذلك يیجريي تصويیرهه بوااسطة كاميیراا مثبتة خاررجج االبلدووززرر.
في ددررااسة أأرريیالل هندلل االتي بعنواانن:"االى متى وواالى أأيین في ااألررااضي االمحتلة: مقدمة في جغراافيیا
االخراابب"، يیصف االكاتب عمليیة تفتيیت االحيیز االمكاني للفلسطيینيیيین في مقابل ااززددهارر وونمو االحيیز
ااإلسراائيیلي. وويیبيین كيیف عملت سلطاتت ااالحتاللل على موااجهة االتفوقق االديیموغراافي للفلسطيینيیيین بتأطيیرهم
مكانيیًا، وواالسيیطرةة على حركتهم عبر االقواانيین ووااألحكامم االعسكريیة أأوو عبر االمستوطنيین. ووتظهر االدررااسة

كيیف يیكونن بامكانن سيیاررةة عسكريیة أأوو نقطة مرااقبة صغيیرةة االسيیطرةة على مساحة كبيیرةة من ااألررضض.
وويیستعرضض االكاتب االدوورر االذيي تقومم به االمستوطناتت في تأطيیر االفلسطيینيیيین ووتقيیيید حركة تنقالتهم، عبر
ددررااسة موااقعها االطوبوغراافيیة بالنسبة للتجمعاتت االسكنيیة االفلسطيینيیة وواالتي تسمح للمستوطنيین االتحكم بحيیاةة
االفلسطيینيیيین عبر منع االنمو االعمرااني للمدنن االفلسطيینيیة، وواالسماحح لهذهه االمستوطناتت االتوسع على حسابب
االبلدااتت االفلسطيینيیة. كما يیتحدثث االكاتب عن أأهميیة االطرقق االكبيیرةة االتي ُشقت لربط عددد قليیل من
االمستوطنيین ببعضهم االبعض على حسابب آآالفف االكيیلومترااتت االتي جرتت مصاددررتها من االفلسطيینيیيین،
ناهيیك بعمليیة تقطيیع ااألووصالل بيین االمدنن االفلسطيینيیة  االتي تمر بها هذهه االطرقق، كما اانن بعض هذهه االطرقق
قد أأووجد خصيیصًا لمنع االتطورر وواالتوسع االعمرااني االفلسطيیني. وويیمكن أأنن نضيیف االى ذذلك أأنن نصف طرقق
االضفة يُیمنع االفلسطيینيیونن من ااستخداامها منذ نشوبب ااالنتفاضة االثانيیة. ووثمة اانوااعع كثيیرةة من االمنع، فهناكك
طرقق ممنوعة بتاتًا على االفلسطيینيین، ووأأخرىى ممنوعة جزئيیًا، ووثالثة ثمة قواانيین تنظم مروورر االفلسطيینيیيین
عليیها بحيیث يیضطر االفلسطيیني االى تركك سيیاررته ووااجتيیازز مسافة معيینة سيیراًا على ااألقداامم، ثم  يیستقل
سيیاررةة أأخرىى تنقله االى هدفه. بدءاًا من عامم 1996 أأصبحت جميیع االمستوطناتت في االمناطق االمحتلة
ااررااضَي عسكريیة مغلقة، يیحظر على االفلسطيینيیيین االدخولل االيیها باستثناء عمالل االبناء. وويیذكر االكاتب أأنن
عددد االمستوطناتت في عامم 2008 كانن 122 مستوطنة يیسكنها 267000 مستوطن، ووفيیها 100 موقع
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عددد االمستوطناتت في عامم 2008 كانن 122 مستوطنة يیسكنها 267000 مستوطن، ووفيیها 100 موقع
مرااقبة.

أأنطمة االفصل االعنصريي
يیخصص كل من نيیف غوررددوونن ااألستاذذ في جامعة بن غورريیونن وو مديیر جمعيیة االفيیزيیائيیيین ااإلسراائيیليیيین
للدفاعع عن حقوقق ااالنسانن ددررااسته االتي بعنواانن: "من ااالستعمارر االى االفصل: ااستكشافف بنيیة ااالحتاللل
ااإلسراائيیلي"  لتحليیل االخطط ااإلسراائيیليیة االتي ووضعت للسيیطرةة على االفلسطيینيیيین بدءاًا من حربب 1948
ووبعد حربب 1967. وويیتحدثث عن االمفهومم االذيي ووضعه موشيیه دداايیانن عن" ااالحتاللل غيیر االمنظورر"
وويیروويي كيیف طلب دداايیانن من أأحد االجنودد إإنزاالل االعلم ااإلسراائيیلي االذيي ررفع فوقق قبة االمسجد ااألقصى بعد
ساعاتت معدووددةة من ااحتاللل االقدسس االشرقيیة ألنه ررأأىى في االخطوةة "ااستفزااززاًا ال لزوومم له". فقد أأرراادد دداايیانن
تطبيیع ووضع ااالحتاللل في االمناطق االفلسطيینيیة. ووضمن هذاا االتوجه قامت إإسراائيیل في ااألعواامم ااألوولى
لإلحتاللل بمساعدةة أأهالي غزةة في ززررعع مئاتت ااألشجارر ووفي ززررااعة أأنوااعع مختلفة من االخضرووااتت، ووكيیف
تغيیر هذاا كله بعد اانتفاضة ااألقصى فقامت إإسراائيیل خاللل ااعواامها االثالثة بتدميیر نحو 10 في االمئة من

ااألررااضي االزررااعيیة في غزةة.
يیقولل االكاتب إإنن كل االمعطيیاتت تشيیر االى أأنن ااالحتاللل في االنصف االثاني من االستيیناتت ووفي االسبعيیناتت كانن
مختلفًا تمامًا عما صارر عليیه في االثمانيیناتت وواالتسعيیناتت. ووأأنن إإسراائيیل غيیرتت من نظامم ااحتاللها فقد كانن
في االبداايیة قريیبًا من االمفهومم ااالستعمارريي"Colonization Principle" أأيي أأنن االمستعِمر يیسعى االى
االمحافظة على حيیاةة االمستَعمر وويیستغل خيیرااته، وويیعمل على تأميین مستوىى من ااالستقراارر وواالرفاهه
للفلسطيینيیيین االخاضعيین لإلحتاللل. وويیشرحح االكاتب بدقة االسيیاسة االتي طبقتها إإسراائيیل خاللل االفترةة االتي
سبقت ااإلنتفاضة ااألوولى، ليینتقل بعدها االى شرحح سيیاسة االفصل االتي بدأأتت إإسراائيیل بتطبيیقها مع نشوبب
ااالنتفاضة ااألوولى في االثمانيیناتت، حيیث بدأأ يینشأ مفهومانن أأساسيیانن في االتعامل مع االفلسطيینيیيین: "االحدوودد"
وواالغيیتوااتت". وويیقاررنن االكاتب بيین أأساليیب االعنف االتي ااستخدمها االجيیش ااإلسراائيیلي في لبنانن في االثمانيیناتت

ووتلك االتي أأخذ يیستخدمها في االضفة ووغزةة.
يیقولل االكاتب: "مبدأأ االفصل يیختلف ااختالفًا كليیًا عن االمنطق االذيي يیتحكم بمبدأأ ااالستعمارر االذيي سادد خاللل
االعقد ااألوولل من ااإلحتاللل. فخاللل تلك االفترةة حاوولت إإسراائيیل تقليیص االبطالة ووسط االفلسطيینيیيین سعيیًا
للسيیطرةة على االناسس، في حيین ررأأيیناها في مطلع ااأللفيیة االثانيیة تقومم عن قصد بمفاقمة االبطالة االفلسطيینيیة

في االمناطق."(صص 260)
تحت نظامم االفصل االذيي تنتهجه إإسراائيیل منذ ااالنتفاضة ااألوولى لم تعد إإسراائيیل تتصرفف كمتسعِمرةة ووإإنما
كدوولة تخلت عن كل مسؤووليیة تجاهه االفلسطيینيیيین، وو بدأأتت تأخذ مسارراًا تدميیريیًا لكل االبنى االتي ااقامتها خاللل
االسنوااتت االعشريین ااألوولى من إإحتاللها للضفة ووغزةة وواالتي رربطت من خاللها االسكانن بإسراائيیل ااقتصادديیًا

ووحيیاتيیًا وومعيیشيیًا.
تشكل ددررااسة هيیال دداايیانن االتي بعنواانن:" أأنظمة االفصل بيین إإسراائيیل ووفلسطيین: شبح االتميیيیز االعنصريي"
االى حد ما تتمة للدررااسة االسابقة. فهي تتناوولل بصوررةة خاصة أأنظمة االفصل االعنصريي االتي طبقتها
إإسراائيیل في محاوولتها االسيیطرةة على االمدنيیيین االفلسطيینيیيین ووتقاررنها باألنظمة االمستخدمة من قبل نظامم

االتميیيیز االعنصريي في جنوبب أأفريیقيیا.

ااألسس ااإلستعمارريیة 
لإلحتاللل ااإلسراائيیلي

يیمكن ووضع االمجموعة االثالثة من ددررااساتت االكتابب ضمن هذاا االعنواانن االعامم. ووقد توززعت ااألبحاثث على
مجاالتت عدةة فتناوولت كل من ليیلى فركش ااألستاذذةة في جامعة مساتشوستس في بوسطن ااالقتصادد
ااإلسراائيیلي تحت ااإلحتاللل مركزةة على ااالنهيیارر ااالقتصادديي في االضفة ووغزةة، مشيیرةة االى اانن االمساعدااتت
االخاررجيیة ووحدها هي االتي تحولل االيیومم ددوونن ااالنهيیارر االكامل. أأما كاررووليین أأبو سعدهه خريیجة معهد االعلومم
االسيیاسيیة في بارريیس فتناوولت موضوعع تبعيیة االزررااعة االفلسطيینيیة لإلحتاللل، وواالوسائل االتي ااستخدمها
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االسيیاسيیة في بارريیس فتناوولت موضوعع تبعيیة االزررااعة االفلسطيینيیة لإلحتاللل، وواالوسائل االتي ااستخدمها
ااإلحتاللل لخلق حالة من االتخلف وواالتبعيیة في قطاعع االزررااعة في االمناطق االفلسطيینيیة. 

في هذاا ااالطارر أأيیضًا تناوولل نيیف غوررددوونن ووددااني فيیلك صعودد "حماسس" ووددمارر االمجتمع االفلسطيیني
مركزيین بصوررةة خاصة على االدوورر االذيي لعبته ووسائل االرقابة وواالقمع ااإلسراائيیليیة في صعودد حركة

"حماسس".
 أأما سارريي حنفي فتناوولل في ددررااسة له بعنواانن" االمخيیماتت في ااألررااضي االفلسطيینيیة: فضاء لإلستثناء
وومركز للمقاوومة" كيیف تعاملت سلطاتت ااالحتاللل طواالل 60 عامًا مع مخيیماتت االالجئيین بصفتها مختبرااتت
للرقابة ووللسيیطرةة وواالتحكم. وويیتحدثث عن نوعيین من االتعامل مع االمخيیماتت االفلسطيینيیة، ااألوولل يیتعامل مع
االمخيیم كفضاء مفتوحح وويیقولل هذهه هي االحالل في االمخيیماتت االموجوددةة في سورريیا ووفي ااألررددنن حيیث يیتمتع
سكانن االمخيیم بالحقوقق االمدنيیة ووحيیث ال سيیاسة عزلل تماررسها االسلطاتت هناكك، ووذذلك بعكس االنوعع االثاني
من االتعامل مع االمخيیماتت االموجوددةة في لبنانن ووضمن أأررااضي االسلطة االفلسطيینيیة حيیث االمخيیم فضاء
مغلق. هناكك أأكثر من مالحظة على ما وورردد في ددررااسة حنفي عن االمخيیماتت في لبنانن وواالسلطة االفلسطيینيیة

وولكن ال يیتسع االمجالل ااآلنن لها.
 من بيین االدررااساتت االالفتة جداًا في هذهه االمجموعة ددررااستانن ااألوولى لغادديي االغاززيي ااألستاذذ االمشارركك في
قسم االتارريیخ في جامعة تل أأبيیب وومن مؤسسي حركة "تعايیش" ااإلسراائيیليیة االفلسطيینيیة. ووااالخرىى أليیالل

وواايیزمن عن أأسلوبب ااإلغتيیاالتت االجويیة.
تحت عنواانن"ماتريیكس في بلعيین" يیروويي أألغاززيي كيیف قامت أأهم شركة للصناعة ااإللكتروونيیة ببناء
مصانعها في االمناطق االمحتلة بالقربب من بلدةة بلعيین االفلسطيینيیة في محاوولة ووااضحة للبحث عن االيید
االعاملة االرخيیصة بيین سكانن االمستوطناتت، على غراارر ما تقومم به االشركاتت االعمالقة لإللكتروونيیاتت في

بناء مصانعها في مناطق يید عاملة ررخيیصة مثل االهند وواالصيین ووغيیرها. 
يیقولل االكاتب إإنن االتغيیيیرااتت االتي طرأأتت على االمجتمع ااإلسراائيیلي في االتسعيیناتت أأعاددتت ررسم االحقائق في
االمناطق االمحتلة. فلقد تزاامن مشرووعع االخصصة في ااالقتصادد ااإلسراائيیلي مع تساررعع االمشرووعع
ااالستعمارريي في االمناطق االمحتلة، بحيیث باتت االمستوطنونن من االيیهودد االمتديینيین االذيین يیرغبونن بالعيیش في
مستوطناتت االضفة ررغبة منهم في تحسيین مستوىى حيیاتهم عبر االحصولل على االمساعدااتت االحكوميیة
االمخصصة للمستوطنيین. كما بدأأتت فئة من ااالسراائيیليیيین من أأصحابب االدخل االمحدوودد تفكر في االعيیش في

االمستوطناتت ألسبابب ااقتصادديیة محضة ووال عالقة لها بإيیدوولوجيیا ااالستيیطانن.
وومن أأهم االنماذذجج على ذذلك صعودد مستوطنة مودديیعيین عيیليیت االتي تأسست عامم 1996 في ظل ااتفاقق
أأووسلو ووعلى بعد ثالثة ااميیالل من االخط ااألخضر. فسرعانن ما جذبت هذهه االمستوطنة االمستثمريین

وواالمقاووليین، وولتتحولل االى أأكبر مستوطناتت االضفة حيیث بلغ عددد سكانها 35 أألف نسمة. 
جمعت مودديیعيین عيیليیت االنموذذجج االقديیم من االمقاووليین وواالمستثمريین االى جانب االمجموعاتت االجديیدةة
لشركاتت االتكنولوجيیا االمتطوررةة االتي طبقت فيیها مفهومم Off shoring home. فأقدمم عددد  من شركاتت
االكومبيیوتر ااإلسراائيیليیة االكبرىى مثل "ماتريیكس" وو"سيیتي بوكك"  وو"اايیماجج ستورر"، على بناء معامل
وومصانع تستخدمم بصوررةة خاصة عامالتت من االنساء االمتديیناتت من سكانن االمستوطنة بأسعارر ررخيیصة
للغايیة. ففي عامم 2004 كانن هناكك أأكثر من 400 اامرأأةة تعمل في "ماتريیكس"، ووتخضعن لنظامم عمل
صاررمم يیساهم االحاخامونن في تطبيیقه، فتمنع االنساء من االكالمم خاللل نوباتت عملهن ووال يیسمح لهن ااال
بفرصة قصيیرةة لألكل ووااررضاعع ااطفالهن. يیشكل عمل هؤالء االنسوةة االدخل ااالساسي االذيي تناله ااألسرةة
نظراًا االى اانن االرجالل االمتديینيین ال يیعملونن وويیتفرغونن للدررااسة االديینيیة. تتقاضى االمرأأةة االعاملة في االعامم

ااألوولل لعملها 435 ددووالرراًا في االشهر، ترتفع االى 725 في االعامم لتصل االى 1045.
يیشكل االعمل في مصانع "ماتريیكس" االنموذذجج ااألبرزز لتضافر االرأأسماليیة مع االعولمة مع االديین. فال خيیارر
آآخر أأمامم االنسوةة االمتديیناتت االعامالتت في هذهه االمصانع غيیر االقبولل بشرووطط االعمل االمفرووضة عليیهن.
وويیعمل االيیومم في شركة "ماتريیكس" 2300 موظف، وويیبلغ ررأأسمالها 100 مليیونن شيیكل. ووهي االنموذذجج
االناجح لـ "Off shoring home". وونجاحح هذهه االمشارريیع أأددىى االى ااررتفاعع ااالسعارر في االشقق
وواالعقاررااتت. يیرىى االكاتب أأنن االعمالل االفلسطيینيیيین في االمناطق االمحتلة هم أأكبر ضحايیا ااالستعمارر



6/14/10 5:45 PMجريدة النهار - طبع

Page 6 of 7http://www.annahar.com/print.php?table=makalat&type=makalat&priority=19&day=Mon&kind=article

وواالعقاررااتت. يیرىى االكاتب أأنن االعمالل االفلسطيینيیيین في االمناطق االمحتلة هم أأكبر ضحايیا ااالستعمارر
االرأأسمالي، ووهم االذيین يیدفعونن االثمن االباهظ. فالرأأسالميیة هي االتي تدفع االعامل االفلسطيیني االى االعمل في

بناء االمستوطناتت ووجداارر االفصل.

تكنولوجيیا االقتل
االمجموعة ااألخيیرةة من ددررااساتت االكتابب تتناوولل ددوورر االتكنولوجيیا في سيیاسة ااالغتيیاالتت وواالقتل االتي

يیماررسها االجيیش في االضفة ووغزةة، ال سيیما ااالغتيیاالتت االجويیة.
ففي مقالل أليیالل وواايیزمن بعنواانن: "Thanato-Tactics" يیدررسس االكاتب أأساليیب ااالغتيیاالتت االجويیة االتي
بدأأتت سلطاتت ااالحتاللل بتطبيیقها. وويیتابع مختلف مرااحل عمليیاتت ااالغتيیالل هذهه، بدءاًا من قيیامم جهازز ااألمن
االعامم بوضع أأسماء االمرشحيین للقتل، وومواافقة لجنة حكوميیة خاصة عليیها (تأخذ مناقشة ااألسماء قبل
االمواافقة عليیها 15 ددقيیقة ال غيیر)، االى مرااقبة االمرشحيین من جانب أأكثر من عميیل ووشبكة من ددوونن
معرفة أأيي طرفف باآلخر، ووصوًال االى قيیامم سالحح االجو بعمليیة االتصفيیة. يیقولل االكاتب إإنن هناكك غرفة في
تل أأبيیب مربوطة بالطائرةة االتي تنفذ االعمليیة ووهي تصدرر ااألوواامر باطالقق االصواارريیخ من ووررااء شاشة

كومبيیوتر مما يیشبه كثيیراًا ااأللعابب ااأللكتروونيیة.
من بيین ااالغتيیاالتت االجويیة ااالوولى ااغتيیالل ااألميین االعامم لـ"حزبب ااهللا" عباسس االموسويي عامم 1992، ووأأوولل
ااغتيیالل من االجو في ااألررااضي االمحتلة كانن عامم 2000 للمسؤوولل  في "فتح" محمودد عبيیاتت، االذيي تسبب

بوقوعع ضحايیا مدنيیيین صاددفف ووجوددهم في مكانن االحاددثة.
يیقولل االكاتب إإنن غزةة تحولت خاللل ااألعواامم ااألخيیرةة مختبراًا لعمليیاتت ااالغتيیالل من االجو، ووأأنن ااألميیركيیيین
يیستفيیدوونن كثيیراًا من االخبرةة ااإلسراائيیليیة في هذاا االمجالل. ووتناوولت االدررااسة جواانب كثيیرةة للمسألة من تطويیر
ررؤؤووسس صواارريیخ ددقيیقة ااالصابة وومحدووددةة االخسائر االبشريیة، االى ددررااسة االدوورر االسيیاسي لإلغتيیاالتت االجويیة
وواانتهاء بالمشكلة ااألخالقيیة االتي يیفرضها ووقوعع عددد من ااالصاباتت بيین االمدنيیيین أأثناء هذاا االنوعع من

ااالغتيیاالتت نظراًا االى ووجوددهم في االمكانن االخطأ. 
يیتوقف االكاتب أأمامم تصاعد عددد ااالغتيیاالتت من االجو بعد ااالنتفاضة االثانيیة، وويیستعرضض ااالنتقاددااتت االكثيیرةة
االتي ووجهت االى هذهه االعمليیاتت حتى من جانب طيیارريین إإسراائيیليیيین أأخذوواا يیرفضونن تنفيیذها نظراًا االى
االثمن االباهظ االذيي كانن يیدفعه ااألبريیاء. مما ااضطر سالحح االجو االى ااددخالل عددد من االتغيیيیرااتت للحد من
ااالصاباتت بيین االمدنيیيین، مثل ااستخداامم صاررووخخ "سبايیك" االصغيیر وواالمجهز بكاميیراا صغيیرةة وواالقاددرر على
تصويیب ااتجاهه االصاررووخخ ووتصويیر االزااوويیا االمثلى، ووااستخداامم صواارريیخ مع مواادد ناسفة شديیدةة االتركيیز
"Focused lethality Munitions"، في محاوولة لتطبيیق "اايیديیولوجيیا أأقل شراًا". يیشددد االكاتب في
هذاا االفصل على االسادديیة االمطلقة االتي يیتعامل بها االجيیش ااإلسراائيیلي مع ااالصاباتت االتي تلحق بالمدنيیيین
جرااء ااالغتيیاالتت االجويیة، هذاا االجيیش االذيي يیحاوولل االدفاعع عن سيیاسة االقتل ووفق ما قاله ررئيیس ااألرركانن
االسابق ددااني حالوتس "إإنها االطريیقة االوحيیدةة لوضع االنزااعع على نارر خفيیفة وواالسماحح للمجتمع ااإلسراائيیلي

االعيیش برخاء".

"ااالحتاللل ووضيیاعع االبوصلة:
االحدوودد االمستحيیلة"

هذاا هو عنواانن االدررااسة ااألخيیرةة في االكتابب االتي كتبها رروونيین شاميیر أأستاذذ االقانونن ووااالنترووبولجيیا وواالخبيیر
في ااالجتماعع االسيیاسي ووااالجتماعع االقانوني. وويینطلق في تحليیله لمبدأأ االفصل وواالحدوودد لدىى سلطاتت
ااالحتاللل من نظريیة ميیشيیالل فوكو في االفصل بيین مرضى االطاعونن وو االمصابيین بالجذاامم ووتطبيیقاته على
أأنظمة االفصل بيین االيیهودد ااإلسراائيیليیيین وواالعربب. وويیتحدثث عن ددوورر االمستوطناتت كمرااقب ووحرسس للسجن
االكبيیر االذيي تحولت االيیه االمناطق االمحتلة، ووعن ددووررها في االتجسس وواالتحقيیق وواالمالحقة وواالتبليیغ عن كل
أأمر مشبوهه. يیقولل االكاتب أأنه في غيیابب حدوودد دداائمة وومعترفف بها يیتحولل االمكانن االخاضع للرقابة ، 

فوضى عاررمة.
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  االصورر كوسيیلة 
لتشريیح  نظامم ااالحتاللل

ااشتمل االكتابب باالضافة االى االعددد االكبيیر من االوثائق على كروونولوجيیا توثيیقيیة ألحدااثث ااإلحتاللل ااعتبارراًا
من 1967 ووحتى عامم 2007؛ على ملفاتت صورر االتقطتها أأرريیاال أأوواليي ووووززعتها على عناوويین مختلفة
مثل "هندسة االتدميیر" ووهندسة االخوفف" وو أأخرىى عن االمعابر وواالعواائق ووااألسالكك االشائكة وومختلف أأنوااعع
أأجهزةة االفصل، محاوولة في كل ملف ااستخرااجج نوعع من االرسم االبيیاني االذيي يیوضح أأنوااعع وو أأصنافف
االتدميیر االمستخدمة من قبل ااإلحتاللل وودداللتها االسيیاسيیة وواالمكانيیة ووااالنسانيیة. ووتشكل هذهه االصوررةة ووحدها

أأفضل طريیقة إلدداانة مماررساتت ااسراائيیل، ووهي أأفضل ددليیل بصريي على 
حجم االدمارر االالحق بنسيیج االحيیاةة االفلسطيینيیة.

ال يیستطيیع االقاررىىء لدىى اانتهائه من قرااءةة هذاا االكتابب أأنن يیقاوومم ااحساسه بالغضب وواالحزنن في آآنن ووااحد.
االغضب بعد أأنن يیلمس باألررقامم وواالصورر وواالمعطيیاتت االملموسة وواالموثقة حجم االدمارر وواالتفتيیت وواالسحق
االذيي ماررسته سلطاتت ااإلحتاللل بحق االفلسطيینيیيین في االضفة ووغزةة طواالل سنوااتت ااالحتاللل؛ أأما االحزنن
فمرددهه أأنن مثل هذاا االعمل ااألكادديیمي االباهر هو من نتاجج كتابب إإسراائيیليیيین آآمنواا بالحق االفلسطيیني ووررفضواا
االقبولل بمقوالتت ااإلحتاللل. بعد قرااءةة االكتابب تبدوو حملة االمثقفيین في بيیرووتت ضد االتطبيیع االتي أأثيیرتت حولل

االكتابب مدعاةة ااستغراابب. إإذذ كيیف يیعقل أأال يیقرأأ معاررضو االتطبيیع االثقافي  االكتابب قبل مهاجمته؟ 
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