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  دراسات
  

  هل يمكن إلسرائيل االستمرار
  يف حكم األراضي احملتلة؟

  
  رجا شحاده

  
ركزت  ١٩٨٧ديسمبر / إن االنتفاضة الفلسطينية التي بدأت يف كانون األول  

األوىل، على واقع حياة ما يقرب من انتباه اجملتمع العاملي، خالل شهورها القليلة 
على أن . مليون فلسطيني يعيشون منذ عشرين عاماً يف ظل احلكم اإلسرائيلي ١,٨٧

هذا االنتباه قد حتول عنها بسبب اجلهود احلالية للدبلوماسية اجلولية يف الشرق 
األوسط، وخصوصاً جهود الواليات املتحدة األميركية التي حتاول وضع صيغة 

غير أن تلك احملاوالت تبدو حتى . ات تقبل احلكومة اإلسرائيلية احلالية بهاللمفاوض
اآلن عقيمة، كما يبدو أنها تهدف إىل حتويل االنتباه عن القضايا الرئيسية وكسب 

وعليه، فقد يكون من املواقف أن نعيد توجيه االهتمام إىل بعض الوقائع التي . الوقت
هذا املقال القصير، ما أعتبره سؤاالً رئيسياً  وأود أن أطرح، يف. جتري على األرض

  هل يمكن إلسرائيل االستمرار يف حكم األراضي احملتلة؟: وهو
سأذهب يف هذا املقال إىل أن زعزعة السيطرة اإلسرائيلية على سكان األراضي   

، بدأت مع قيام االنتفاضة، وال تزال مستمرة، وسوف تستمر، ١٩٦٧التي احتلت سنة 
لت األمور تسير يف هذا االجتاه فإنها ستؤدي إىل وضع تعجز إسرائيل فيه وأنه إذا ظ

وحالياً، ال يأخذ العناد اإلسرائيلي بعين االعتبار إمكاناً له ما يبرره، . عن السيطرة
لكن، إذا حدث هذا فإن خيارات إسرائيل سوف . وهو إمكان الوصول إىل هذه املرحلة
تفضل القيام باالنسحاب بنفسها، على أن تفعل تتقلص إىل حد يتعيّن فيه عليها أن 

  .ذلك بإقناعها به أو إكراهها عليه
ومع أننا ال نذهب هنا إىل أنه قد جرى الوصول إىل هذه املرحلة، فإنني اآلن 

وسوف أتناول بعض . أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن األمور تسير يف ذلك االجتاه

                                                            

    القانون من أجل اإلنسان يف الضفة الغربية –املدير املشار ملؤسسة احلق  - حمام.  
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فنحن . اجملال هنا ال يتسع لكل ما يمكن قوله والواقع أن. املؤشرات التي تدل على ذلك
ومن العسير شرح ذلك . أمام نظام سيطرة بُني خالل عقدين من السنين وأخذ ينهار

غير أنني سأحاول تقديم ما يكفي من األمثلة . بأي تفصيل إال يف مقال أوسع
  .والبراهين لتمكين القراء من التوصل إىل االستنتاجات بأنفسهم

التجهيز، كاجليش اإلسرائيلي، يملك خيارات عسكرية حتى ضد  إن جيشاً حسن
، وحين كان يتسحاق موردخاي ١٩٨٨أبريل / ففي األول من نيسان. السكان املدنيين

على سكان قطاع غزة أن يتذكروا أن جيش الدفاع : "قائداً للمنطقة اجلنوبية، قال
لكن، ." واالدارية يف املنطقة اإلسرائيلي مل يستخدم إىل اآلن حتى عُشر قدراته القتالية

أنه ال "ويف الوقت ذاته، يدرك اجليش ما قاله شموئيل أراد قائد املشاة واملظالت، وهو 
يوجد حل أكيد للقالقل احلالية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ألن الشعب 

يمنع  وسواء أكان، أم مل يكن، هذا هو السبب الرئيسي الذي." اإلسرائيلي ال يسمح بذلك
يف أوائل  –التي كان رابين " اإلجراءات القاسية"اجليش اإلسرائيلي من اتخاذ 

: كما جاء يف(قد زعم أنها كفيلة بوضع حد للعنف خالل ثالثة أيام  –االنتفاضة 
Jerusalem Post, May 4, 1988( فإنه ال يُتوقَّع أن تستطيع إسرائيل حتمل ما ،
. يف الوضع الراهن، من أعباء مالية واعتبارات دوليةيفرضه االستمرار إىل ما ال نهاية 

  لكن إىل أي حد يصعب حكم األراضي احملتلة اآلن؟
يف إثر انتصار بدت معه إسرائيل أنها قوة عظمى يف  ١٩٦٧بدأ االحتالل سنة 

ومنذ اليوم األول من االحتالل، كان الوضع النفسي مهيأ لقبول الذين اعتُبروا . املنطقة
هذا الضعف النفسي مل يمنع الفلسطينيين من استخدام املقاطعة  لكن. األقوى

ويف . واإلضرابات إلحباط االحتالل، وجعل مهمة حكم السكان أمراً يف غاية الصعوبة
حين أن الفعاليات كانت تدعو إىل عدم التعاون مع احلاكم العسكري اجلديد، فإن 

الطبيعية بفتح اخملازن  السياسة اإلسرائيلية كانت موجهة إىل استمرار احلياة
ولتحقيق ). بالقوة(واملدارس واملصانع واملستشفيات، وغيرها من املؤسسات العامة 

أيَّ قائد عسكري صالحية  ٣٧٨من األمر العسكرية رقم  ٩١هذا الغرض، خولت املادة 
إصدار أمر إىل صاحب أو مدير أي حمل عام، بما يف ذلك الدكاكين، بإبقائه مفتوحاً إذا 

  .قد أنه أُقفل للمشاركة يف اإلضراباعت
لكن اعتبار املشاركة يف إضراب جتاري عام جرماً، مل يمنع السكان بالكلية 

وعلى الرغم من أن اإلضرابات ال تستمر عادة مدداً طويلة، فإن األمر . من اإلضراب
  .العسكري أتاح اختيار أي مشارك فيها، بصورة اعتباطية، وجعله عبرة لغيره
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لكن يف األشهر الثمانية عشر . ذلك احلظر سارياً، وال يزال قانوناً للبلدوقد بقي 
ويتحول هذا اإلضراب . األخيرة عمّ اإلضراب التجاري اجلزئي األراضي احملتلة كلها

كذلك، فإن . إىل إضراب كلي يف األيام التي حتددها القيادة املوحدة لالنتفاضة
على أن هذه . حتملها بالغات تلك القيادة ساعات العمل تتغير وفقاً للتصريحات التي

اإلسرائيلي مل تتم من دون معركة؛ وقد كسب الفلسطينيون هذه " القانون"الهزيمة لـ
إال بعد استخدام  ١٩٨٨مارس / ومل يصرح رابين بما صرح به يف أول آذار. املعركة

لبقاء كان من اخلطأ أن نحاول إجبار اخملازن على ا: "قال. عدة أساليب إرهابية
 ,Jerusalem Post, March 2)" ولها اآلن أن تغلقها إذا أرادت... مفتوحة األبواب

، )، أي بعد سبعة أشهر من بداية االنتفاضة١٩٨٨يوليو /تموز ٥يف (وبعد ذلك . (1988
 ,Jerusalem Post, July 6)لقد تخلينا عن سياسة إقفال اخملازن : صرح رابين قائالً

د للسلطة اإلسرائيلية ظفر الفلسطينيون به بعد االنتفاضة، وكان هذا أول حت. (1988
  .وأول زعزعة للسيطرة اإلسرائيلية على حياة الفلسطينيين

إن األمر العسكري ذاته، الذي يخول القائد العسكري صالحية إصدار أمر بفتح 
أي خمزن يعتقد أنه أقفل أبوابه مشاركة منه يف إضراب جتاري، هو ذاته الذي يأمر 

وتشمل . ير أي حمل عام باإلقفال والبقاء مقفالً خالل الفترة التي يحددها لهمد
لكن مل تكد السلطات العسكرية تخسر . احملالت العامة التي يشير األمر إليها املدارس

معركة احملالت حتى اختارت هدفاً آخر، فقررت أنه ما دام الفلسطينيون مستمرين يف 
على : "وعبّرعن هذا قائد إسرائيلي بقوله. ييق عليهمثورتهم، فعليهم أن يعانوا التض

الذين نقرر متى تُعطَّل احلياة  –ال املنشورات  –سكان غزة أن يعلموا بأننا نحن 
، أمر رابين ١٩٨٨فبراير /شباط ٣ويف . (Jerusalem Post, May 6, 1989)" وكيف

  .بإغالق جميع املدارس يف الضفة الغربية إىل إشعار آخر
برير العلني الذي نشرته السلطات العسكرية اإلسرائيلية لهذا اإلجراء وكان الت

املتطرف، يستند إىل تلك احلجج األمنية املألوفة التي طاملا استخدمت يف املاضي 
أما يف االجتماعات اخلاصة التي . لتفسير حتى أشد أعمال احلظر اإلسرائيلية سُخفاً

الضفة الغربية، فكان يقال بكل وضوح أن كان يدعو إليها رئيس اإلدارة املدنية يف 
املدارس ستبقى مغلقة إىل أن تنتهي االنتفاضة، وأن هذا هو الثمن الذي يتوجب على 

: وقال شايكه إيرز، رئيس اإلدارة املدنية، جلماعة من أهل رام الله. السكان دفعه
مانهم من كيف يمكنكم أن تبرروا حر. فكروا فيما سيقوله لكم أوالدكم يف املستقبل"

وال بد من أن نضيف أن هذا مل يكن هزالً بل تهديداً بأنه ما دامت االنتفاضة " التعليم؟
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وأخيراً، وحتت وطأة . مستمرة فسوف يعاقب أبناء الفلسطينيين بحرمانهم من التعليم
الضغط، اضطرت إسرائيل إىل إلغاء األمر، ومل تستأنف املدارس نشاطها قبل انتهاء 

فحسب، بل اتبعت بالنسبة إىل ساعات ) شرط السلطات اإلسرائيلية وهو(االنتفاضة 
وعليه، فإن فتح املدارس . عملها البرنامج الذي حددته القيادة املوحدة لالنتفاضة

  .واالنتفاضة مستمرة، كان الهزيمة الثانية الكبيرة إلسرائيل
وكانت ردة فعل السلطات اإلسرائيلية على ثورة الضرائب التي أعلنتها القيادة 

وزعمت أن . ، أن بدأت توقف بعض اخلدمات الرئيسية١٩٨٩فبراير /املوحدة يف شباط
ومن املستحيل التأكد من صحة هذا الزعم ألنه . ما قامت به ضروري بسبب فقد الدخل

ن إسرائيل جتبي من األراضي احملتلة أكثر مما منذ بداية االحتالل بدأ االشتباه يف أ
وفشلت جميع احملاوالت حلمل سلطات االحتالل على التقيد بالقوانين . تنفقه عليها

، قام كاتب هذه ١٩٨٧نوفمبر / تسرين الثاين ٢٤ويف (احمللية ونشر ميزانيتها 
بنسخة عن ، بالكتابة إىل قائد املنطقة مطالباً "احلق"السطور، بوصفه مدير مؤسسة 

. امليزانية وذلك استناداً إىل أن القانون األردين يفرض على قائد املنطقة نشر امليزانية
لكن، بغض النظر عن مدى االعتبارات املالية اخلالصة، فإن ). غير أن الطلب مل يقبل

احملتل أوضح يف أكثر من مناسبة أن الفلسطينيين ال يتمتعون، بوصفهم جماعة 
ويف ضوء هذا، توقف دفع تعويضات الضمان االجتماعي . تةقومية، بحقوق ثاب

ملستحقيها من الفلسطينيين، وسُحبت امتيازات معينة من الفلسطينيين املشتركين يف 
أما . التأمين الطبي احلكومي، بما يف ذلك اإلحالة على املستشفيات اإلسرائيلية

املناطق التي تسيطر  بالنسبة إىل خدمات الشرطة، فإنه يتعين على الفلسطينيين يف
فسوف تندلع بينهم أعمال عنف لن نقوى على . أن يحترقوا بنارهم"إسرائيل عليها 
 ١٣، كما صرح بذلك نائب قائد الشرطة يف منطقة يهودا يف "السيطرة عليها

  .(Jerusalem Post, March 14, 1988) ١٩٨٨مارس /آذار
مل يكن ما فعله رابين يف االنتفاضة أول مرة يحاول فيها تطبيق سياسة 

لكن ال بد من أنه أدرك، هذه املرة، أن اجلزرة كانت سقيمة بوجه . اجلزرة والعصا
ثم أن تقاعس السلطات اإلسرائيلية عن إنفاق دخل الضرائب على . خاص وغير مغذية

أو باألحرى عدم  –لها بوجه عام خدمات للسكان الذين أُخذ منهم ذلك الدخل، وفش
رغبتها يف أن تقوم بدور احلكومة املسؤولة يف األراضي احملتلة، أديا على مر السنين 

. إىل اضطالع هيئات حملية غير حكومية بالواجبات التي تقوم احلكومة بها عادة
لى وهكذا وقعت أعباء اإلنعاش االجتماعي، والتعليم، والصحة، واخلدمات القانونية، ع
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وعليه، فإن ما . عاتق املنظمات الفلسطينية اخلاصة التي تعاظم دورها يف االنتفاضة
فلم يبق، إذاً، غير العصا التي مل تلبث أن . كان لدى رابين من جزر يقدمه مل يكن كثيراً

صُنعت من مادة جديدة مركبة وصلبة بدالً من اخلشب الذي يسهل كسره، وذلك أن 
ووجه ". القوة والبأس والضربات"سياسة  ١٩٨٨يناير /ثاينرابين أعلن يف كانون ال

همّه اآلن إىل النجاح يف زرع اخلوف يف قلوب الفلسطينيين، طمعاً يف إعادة حاجز 
  .اخلوف

وخالل . كانت هذه السياسة، وال تزال جوهر سياسة رابين ملعاجلة االنتفاضة
أكثر من املمارسات  األشهر االثنين والعشرين املاضية، جرى استخدام واحدة أو

تكسير العظام بشكل تعسفي، وإطالق النار بهدف : التالية لتحقيق ذلك الهدف، وهي
لكن هذا كله . القتل، والتوقيف من غير حماكمة، والتعذيب، واإلبعاد، ونسف البيوت

وعلى الرغم من . فشل يف حتقيق الهدف النفسي، وهو إعادة بناء حاجز اخلوف
لوحشية التي تستخدم اآلن، فإن اجليش اإلسرائيلي عاجز عن املمارسات البالغة ا

  ملاذا يا ترى؟. حتقيق هدف إعادة السيطرة التي كان يتمتع بها قبل بدء االنتفاضة
  :أعتقد أن بين أسباب الفشل ما يلي

  مدى تأثير العقوبة اجلماعية - ١
حمكمة (رقا إن احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية يف قضية بُ  

  :، واعتبرت فيه أن هدم البيوت له ما يبرره، يقول)٦٩٨/٨٥العدل العليا، 
حمكمة (هو إحداث تأثير رادع ] الذي يجيز هدم البيوت[إن هدف القانون "...   

ومن ). ٤٣٤/٧٠؛ حمكمة العدل العليا، ١٧٣، ١٦٩ –) ٢( ٣٧ – ١٢٦/٨٣العدل العليا، 
اإلرهابي نفسه بل مَنْ حوله، وبصورة أكيدة مَن الطبيعي أن يصيب هذا التأثير ال 

وعليه أن يعلم أن أعماله ]. وهنا إشارة إىل أحكام سابقة[يعيش معه من أفراد أسرته 
ومن وجهة النظر هذه، ال . اإلجرامية لن تضره هو وحده، بل قد تسبب أشد األمل ألسرته

لعقوبة بسجن رب األسرة أو تختلف العقوبة املشار إليها أعاله، وهي هدم البيوت، عن ا
واحلقيقة أنه . فهنا، أيضاً، يتأثر أفراد األسرة. سجن أب سيبقى أبناؤه الصغار بال معيل

سبق أن أقرت احملاكم مراراً يف أحكامها أن على املستأنف أن يأخذ هذا بعين االعتبار 
ئج قبل أن يقترف جريمته، وأن يعلم أن أفراد أسرته سوف يضطرون إىل حتمل نتا

ورفضت احملكمة  قبول االدعاء أن ...". هذا هو القانون بشأن عقوبة هدم البيت. أعماله
إن ال أساس لدعوى : "درور –بن . وقال القاضي م. هدم البيت عقوبة جماعية
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إذ يرى املستأنفون أنه . املستأنفين بأن هدم البيت شكل من أشكال العقوبة اجلماعية
رمين أنفسهم، لكن هدم البيت يعاقِب أيضاً أفراد أسرهم يجب معاقبة اإلرهابيين واجمل

ومن شأن هذا التأويل، إذا قبلناه، أن يجرد القانون املذكور . الذين يُتركون بال مأوى
أعاله وما يشتمل عليه من أوامر من حمتواه، وذلك بقصر العقاب على اإلرهابي الذي 

لتي ننظر فيها، من الواضح أن بالنسبة إىل القضية ا: "وأضاف القاضي." يعيش وحده
اإلرهابيين جاؤوا من بيوت معينة، وأن هذه البيوت من دون سواها هي التي توشك أن 

مل يفرض على البيوت التي ال شأن ألصحابها فيما  'العقاب'ويف أية حال، فإن . تهدم
." حدث، ومن الصعب علينا أن نفهم أصول االدعاء أننا هنا أمام قضية عقاب جماعي

 .١٩٨٥ذا ما قالته احملكمة اإلسرائيلية العليا سنة ه
، مل يشعر وزير العدل اإلسرائيلي بأية حاجة إىل ١٩٨٩سبتمبر /ويف أيلول  

وصرح أنه ينبغي إلسرائيل أن تتخذ إجراءات . إنكار ممارسة إسرائيل للعقوبة اجلماعية
حرب "، ألن هذه استثنائية رادعة، تشمل العقوبة اجلماعية يف معاجلتها لالنتفاضة

ويف الوقت ذاته، . (Jerusalem Post, September 26, 1989)ينبغي إلسرائيل كسبها 
تطرق الوزير دان مريدور إىل خلقية هذا السلوك، فقال إن قضية إسرائيل خلقية، ويجب 

  .(.Ibid)أال حتجم إسرائيل عن القيام بمهمتها 
املاضيتين، تبين بوضوح أن إن مراجعة ممارسات إسرائيل، يف السنتين   

لكن على الرغم من إعالن وزير العدل أن العقوبة اجلماعية صحيحة . اجليش مل يُحجم
. قانونياً وخلقيًا، فإنها مل تثبت أنها قادرة على حتقيق األهداف التي وجدت من أجلها

  .إذ مل تساعد إسرائيل يف استعادة سيطرتها الكاملة
دام اجليش للعقوبة اجلماعية، ما حدث لبيت وأحدثُ مثال للتوسع يف استخ

إذ صرح رابين أن على اجليش أن يلقن . ساحور؛ فهناك ظهرت األمور على حقيقتها
هذا، يف حين . املدينة درساً يردع اآلخرين عن احلذو حذوها يف رفض دفع الضرائب

  .أن املدينة مصممة على التمسك بموقفها املبدئي
وبة اجلماعية تستخدم كثيراً ضد سكان اخمليمات وقبل االنتفاضة، كانت العق

، واستناداً على الدوام إىل أن اللغة الوحيدة التي "تلقينهم درساً "ودائماً بهدف . والقرى
واعتماداً على هذا املنطق، فليس هناك ضرر يف أن يروا . يفهمها العرب هي لغة القوة

وقد تزايد . لقرية عن احلدمن هو صاحب القوة كلما خرج واحد من أهل اخمليم أو ا
استخدام العقوبة اجلماعية تزايداً هائالً، وأصبح أوسع نطاقاً مما كان عليه قبل 

  .االنتفاضة
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، أيقظ اجليش جميع األُسر التي تقطن يف ١٩٨٩سبتمبر /أيلول ٤يف ليلة 
مُجمعين للشقق على جانبي الشارع الرئيسي يف رام الله قرب مركز البريد، وأمر 

وكانت الساعة عندئذ نحو التاسعة . من جميع األعمال باخلروج من بيوتهم الرجال
وطوال الساعات الثالث التالية، تعرض هؤالء الرجال خملتلف أشكال العقوبات . مساء

وكانوا بحكم مواقع بيوتهم من أصحاب املهن والوظائف املدنية، وبينهم . واإلهانات
تلك الساعات الثالث، وعلى مرأى من النساء وخالل . أحد أعضاء جملس النواب األردين

اللواتي مل يسمح لهن بمغادرة البيوت، جرى صف بعض الرجال وسمعت النسوة 
قرقعة بنادق اجلند، فشرعن يف الصراخ والبكاء، بينما كان اجلنود يضحكون 

ويقومون بأالعيب أخرى، ويبحثون عن أعمال مهيمنة يجبرون الرجال على القيام 
كما أن أياً . ومل يجر استجواب أي منهم. منتصف الليل بقليل، أُطلقوا جميعاًوبعد . بها

  .منهم مل يعرف الغرض مما فعله اجلنود
لقد أدت أعمال اجليش اإلسرائيلي التعسفية إىل اجلمع بين خمتلف قطاعات 

وال بد من أن دان شومرون، . اجملتمع الفلسطيني بصورة أقوى من أي وقت مضى
أبريل /يف نيسان(رفض "كان اجليش اإلسرائيلي، كان يدرك هذا عندما رئيس هيئة أر

سياسة القبضة القوية يف املناطق احملتلة، قائالً أن أعداداً كبيرة من املدنيين ) ١٩٨٨
وأضاف قائالً أن هذا سوف يعزز املقاومة املوحدة بين السكان، . ستعاين من جراء ذلك

تذكروا أن ال مفر لنا ': وقال أيضاً. من ذلك األمر الذي سيتطلب إجراءات أقصى حتى
لكن يبدو أن . (Jerusalem Post, April 10, 1988)" 'من العيش مع هؤالء الناس

ذلك بأن أي . شومرون مل يستند، يف سياسته العملية، إىل هذا التحليل الصحيح
ارة كلفت فلسطيني، مسيحياً كان أومسلماً، غنياً أو فقيراً، ساكناً يف خميم أو يف د

مليون دوالر، ال ينجو من العقاب االعتباطي من اجلنود اإلسرائيليين الذين يستطيعون 
وما دام العقاب . أن يقترفوا أية وحشية، وهم على يقين شبه تام من أنهم لن يحاسبوا

مؤكداً، سواء ثبت تورط املعاقَب يف مقاومة االحتالل أو مل يثبت تورطه، فإنه بذاته 
وعليه، فإن العقوبة اجلماعية أبعد ما . للمظلوم على التعبير عن غضبه يصبح حافزاً

تكون عن الردع، ألنها تثير أولئك الذين كانوا قبل العقوبة اجلائرة قد اختاروا 
  السالمة، وحتُولهم إىل معارضين؟
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  عامل الوفاة - ٢
، ويف إثر وفاة عشرات الفلسطينيين ١٩٨٨نوفمبر /تشرين الثاين ٣٠يف   

لقد وجد جيش : "صاص البالستك، قال يتسحاق موردخاي، قائد املنطقة اجلنوبيةبر
أنه يبعث يف جنودنا الشعور . الدفاع اإلسرائيلي أن رصاص البالستك فعال جداً

باألمن والثقة، ويُشعر املشاغبين بأننا حتى عن بعد مائة متر يمكننا حتييد الشخص 
  .(Jerusalem Post, November 30, 1988)" املطلوب
ومل يقلق تزايد اإلصابات من جراء استخدام رصاص البالستك بال رابين؛ إذ   
ان التزايد احلاد يف عدد "، ١٩٨٨سبتمبر /أيلول ٢٨، يف Jerusalem Postذكرت 

هذا بعينه 'اإلصابات بين املشاركين يف التظاهرات العنيفة مل يثر قلقه، وأنه صرح أن 
إنه يجب أن تقع إصابات بين املشاغبين وأن "ابين وسبق أن قال ر." 'هو هدفنا

يصابوا بجروح عند مواجهة اجلنود، كما يجب أن يعلموا بأن االشتباكات ال تنتهي 
  .(Jerusalem Post, October 9, 1988)" بالقبض عليهم فقط

ومع هذا، فإن استخدام رصاص البالستك، كغيره من اإلجراءات السابقة، مل 
ثم أن االستخدام التعسفي للذخيرة احلية، . واستمرت التظاهرات. ينجح كإجراء رادع

الذي سبب قتل عشرات آخرين من املدنيين األبرياء، بمن فيهم من قتل داخل بيته، 
وأطفال مل تتعد أعمارهم ثالثة أعوام ونصف العام، أدى إىل حدوث تغير نوعي مهم 

فبدالً من أن تؤدي . ئيلية إليهايناقض النتائج التي تطلعت السلطات العسكرية اإلسرا
يف الظاهر  –حوادث الوفاة إىل الردع، قللت من خوف الفلسطينيين من املوت، وزادت 

  .يف التصميم العام على مواصلة املقاومة حتى النصر، مهما يبلغ الثمن –
وليس من املبالغة القول أن من الصعب العثور على فلسطيني بالغ يف 

. مت له قريب أو صديق أو أحد معارفه منذ بداية االنتفاضةاألراضي احملتلة مل ي
وعندما كانت تندلع أعمال الثورة فيما مضى كان اجليش يوقف أعداداً كبيرة من 

كما كان . الناس الذين يعذب بعضهم ثم يطلقهم، ويسجن آخرين منهم ملدد متفاوتة
ين دفعوا حياتهم غير أن عدد الذ. يجري إبعاد زعماء اجملتمع، وهدم بيوت بعضهم

على أن موت القريب أو الصديق أو أحد . ثمناً للمقاومة كان دائماً صغيراً نسبياً
املعارف يحدث تغيراً نوعياً؛ إذ تفقد عندئذ مسألة التحلّي بمستوى أعلى من التسامح 
. إزاء مضايقات الظامل أهميتها، ويصبح اللجوء إىل خيار إنهاء الكفاح معادالً للخيانة

ريب أو الصديق أو أحد املعارف قدم حياته، وال يمكن لألحياء أن يقدموا شيئاً فالق
  .يوازي تلك التضحية



  ٢١، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تدراسا
 

٩ 
 

يجدون أنفسهم أمام ردة " اغفر وانْسِ"وحتى أولئك الذين قد يدعون إىل سياسة 
ما البديل العملي املتوفر لنا، والذي يسمح لنا بممارسة : فعل طبيعية يتساءلون معها

  .قوقنا؟ واجلواب، كما هو واضح، أن ال بديل هناكأدنى قدر من ح
  

  نزوع إسرائيل إىل القتل - ٣
ليست هذه أول مرة تتصف السياسة اإلسرائيلية فيها باإلسراف يف القتل، إىل   

وسواء نظرنا إىل إطالق النار على . حد قتل أمة بأسرها؛ ففي غزو لبنان شواهد كثيرة
املشتبه فيهم بعد تسليمهم أنفسهم، أو إىل الدورات حول البلدة بسيارة جيب وعلى 

ف دمه حتى املوت، أو إىل اقتحام البيوت مقدمها فلسطيني جريح تدىل رأسه ونز
سواء نظرنا إىل هذا أو ذاك، جند أن تصميم اجليش  –والعبث بما فيها بال سبب ظاهر 

إسرائيل بلغ حداً كشف معه، مرة " حروب"اإلسرائيلي على كسب ما يصفه قادته بآخر 
أتى بردة فعل على أنه تبين أن هذا أيضاً . أخرى، عن تعطشه إىل القتل الذي أسرف فيه

  .عكسية
لقد رفضت املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية النظر يف السياسات التي أدت إىل   

االنتفاضة، ظناً منها أنها تستطيع كسب احلرب اجلديدة بالطريقة نفسها التي كسبت 
وعليه، فلكي تتغلب على . غيرها يف املاضي، وذلك باستخدام تكنولوجيا أكثر تطوراً 

وطبعاً، فإنها مل تأخذ بعين االعتبار . آلة تقذف مئات احلجارة معاً احلجارة اخترعت
أن آلة مثل هذه قد تتعثر، وقد ال يسهل التنقل بها يف األزقة الصغيرة داخل خميمات 

وعليه، فإن قاذفة احلجارة مل تأت بالنصر لإلسرائيليين الذين عمدوا إىل . الالجئين
البنايات العالية يف الشوارع الرئيسية  أساليب أخرى؛ فوضعوا جنودهم على سطوح

املزدحمة بالناس، وأمروهم بإطالق رصاصهم املغلف باملطاط على املتسوقين كلما 
لكن، يف أكثر احلاالت، كان احلركيون الفلسطينيون ". قالقل"اشتبهوا يف وجود 

ما  وكثيراً. ينجحون يف الفرار  بينما يصاب املستوقون من اجلنسين ومن كل األعمار
وكانت النتيجة أن آالف املتفرجين، . كان يلقى القبض على هؤالء يف أعقاب أي حادث
، قد )أي من املشاركين يف االحتجاج(الذين مل يكن ليخطر ببالهم أن يصبحوا حركيين 

  .أخذوا يشاركون بصورة أشد نتيجة جتاربهم املرة
، كشف ١٩٨٨ارس م/آذار ٢٩ففي . إن اجملهول يخيف دائماً أكثر من املعلوم  

" ألقي القبض على أكثر من ألف فلسطيني يف األسبوع املاضي"رابين عن أنه 
(Jerusalem Post, March 30, 1988) . وخالل السنتين املاضيتين، كانت السياسة
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التي اتبعتها السطات العسكرية اإلسرائيلية يف إلقاء القبض على الناس وإساءة 
ة، إىل حد أنه تم القبض يف أوقات خمتلفة على معاملتهم، واسعة النطاق وتعسفي

وإذا افترضنا أن كالً من هؤالء وصف ما حدث له لسبعة . تسعين ألف فلسطيني
أشخاص على األقل، فإننا نستطيع القول إنه مل يبق بين الكبار يف األراضي احملتلة 

، أن يؤدي وكان يمكن، طبعاً. من مل يسمع بإلقاء القبض على الناس وأساليب إرهابهم
لكن أكثرية الشواهد تشير إىل شيء آخر؛ فإذا . هذا إىل إرهاب الناس على نطاق واسع

كان الشخص عرضة إللقاء القبض عليه، سواء عمل شيئاً أو مل يعمل شيئاً، فإنه يجد 
ويبدو أن اإلسرائيليين استخدموا . مبرراً للقيام بعمل يستحق فعالً أن يحجز بسببه

عشرين شهراً، إلرهاب الناس، أساليب كثيرة إىل حد أنهم كانوا خالل االثنين وال
فقبل االنتفاضة كان . يضطرون معه، ويف كل مرة، إىل تصعيد استخدامهم للقوة

الناس إذا سمعوا سيارة جيب إسرائيلية تعلن منع التجول ال يلبثون يف دقائق معدودة 
حدث يف أول تشرين لكن ما . أن يستجيبوا للنداء، وأن يذهبوا إىل بيوتهم

إذ جابت عدة سيارات جيب إسرائيلية الشوارع . كان خمتلفاً ١٩٨٩نوفمبر /الثاين
لكن بعد ساعات كان . معلنة منع التجول، وأن على كل شخص أن يذهب إىل بيته

  .املارة ال يزالزن يسيرون يف الشوارع
راً للعدل، ويف أعقاب حادث قرية بيت دعا أبراهام شارير، الذي كان عندئذ وزي

وقد يبدو قوله هذا أنه ." هدم قرية بيتا ورد جميع املشاغبين من املناطق"احلكومة إىل 
وخصوصاً بالنظر إىل الوقائع التي أثبتتها جلان (ردة فعل مبالغ فيها ومتسرعة 

لكن ال بد من أن املستوطنين ودعاة ضم جميع األراضي احملتلة إىل ). التحقيق
يأملون بوقوع دير ياسي  أخرى؛ إذ أمل تكن تلك املذبحة عامالً  إسرائيل، كانوا دائماً

مهماً يف خلق اخلوف الذي حمل الكثيرين من الفلسطينيين على اعتزام الهرب، أو 
اجملازفة بالذبح كما حدث لسكان دير ياسين على يد اليهود؟ ومن املؤكد أن كثيرين 

فهل قُدر . ين تكفي إلخالء البلدمن املستوطنين اعتقدوا أن بضع جمازر مثل دير ياس
  لبيتا أن تكون دير ياسين اجلديدة؟

فحتى املذبحة على غرار دير ياسين تثير اليوم ردة فعل . ال، إنها مل تكن كذلك
يف : "قال يل الجىء من رام الله. ومل يفت الفلسطينيين أن يتعلموا من التاريخ. خمتلفة

فبدأنا من الصفر، وبنينا أنفسنا مرة . ، خسرنا جميع بيوتنا وأعمالنا١٩٤٨سنة 
. ونحن اآلن نملك بيوتاً ولدينا أعمال، ولن نذهب إىل أي مكان لنبدأ من جديد. أخرى

وما أقل الذين ال . وأعتقد أن هذا هو الشعور العام." نحن هنا لنبقى مهما تكن األوضاع



  ٢١، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تدراسا
 

١١ 
 

ت تطرفاً، واألمثلة ولهذا، فإن أشد التهديدا. يقولون أننا لن نعيد اقتراف اخلطأ ذاته
 –املتوفرة إلسراف اإلسرائيليين يف القتل، وغارات املستوطنين، وتهديدات وزير العدل 

  .هذه كلها مل حتمل أحداً من أهل بيتا على مغادرتها من تلقاء نفسه
إن إمكان  اقتراف الفظائع على نطاق واسع يبقى قائماً، لكنه على ما يعتقد ال 

الذي يحمل أياً من السكان على املغادرة، حتى مع االفتراض أن يلوح قريباً إىل احلد 
  .خيار املغادرة مفتوح

إن وزير الدفاع الذي أعلن سياسة اخلوف ليس بأول من يعلم أنها غير جمدية؛ 
هدف جيش الدفاع اإلسرائيلي ال يعدو إخماد "فبعد أن أعلنها رابين بعام، اعترف بأن 

وما . (Jerusalem Post, February 1, 1989)" ريمةاالنتفاضة كما تخمد الشرطة اجل
كان هناك ما يضير وزير الدفاع لو أنه أضاف أن ال سبيل إىل إخماد االنتفاضة، وأنه 

  .يجب أال يتوقع أحد ذلك
إن سياسات رابين مل تفشل فشالً ذريعاً يف إخماد االنتفاضة فحسب، بل إنها 

  .أدت إىل املزيد من الثورة والعصيان
املقاييس التي يمكن استخدامها يف قياس الثورة والعصيان، هو امتثال  وأحد

  .السكان لألوامر العسكرية التي أصدرها اجليش اإلسرائيلي
وباستثناء املعارك الطويلة . أمراً عسكرياً ١٢٨٠منذ بداية االحتالل، صدر 

تي مل تنته مثل املعركة ضد الضريبة على القيمة املضافة ال(املهمة ضد أوامر معينة 
، أصبحت سائر )بشأن التعليم التي انتهت بنجاح ٨٥٤بنجاح، واملعركة ضد األمر 

القوانين جزءاً مقبوالً من قانون البلد، وأخذت احملاكم احمللية تصدر األحكام وفقاً 
  :وسوف أضرب بعض األمثلة. لكن هذا كله تغير منذ بدء االنتفاضة. لها

، أن فرضت ٣٧٨دخل على األمر العسكري رقم كان من جراء التعديل الذي أُ -١
عقوبة تشمل الغرامة والسجن على صاحب أي جدار يطل على مكان عام ويوجد عليه 

اجلديد، قامت " القانون"ولئال يبقى أحد جاهالً بـ. أي نوع من الرسومات أو الكتابة
على  طوافات تابعة للجيش اإلسرائيلي بإسقاط منشورات تشمل نصّ األمر وتفسيره

. لكن اجلدران بقيت حتمل الصور والكلمات، وكأن األمر مل يصدر. املراكز السكانية
فأخذ اجليش يذهب إىل البيوت بعد منتصف الليل ويأمر الذكور باخلروج منها، فإذا مل 

يجد ذكوراً أمر اإلناث باخلروج يف ثياب النوم، ثم أجبر اجلميع على طمس الكتاب 
الكتابة كانت تعود إىل اجلدران قبل نهاية اليوم التايل، وال لكن . واألشكال بالدهان

فأخذ اجليش يلقي القبض على سكان البيوت التي . يقوم أحد من السكان بطمسها
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بعد أن أصبح  –ومؤخراً . ومع ذلك بقيت الكتابة. تظهر الكتابة على جدرانها ويغرّمهم
يف التلفزة اإلسرائيلية، يف نشرته ذكر القسم العربي  –األمر قانوناً بعام ونصف العام 

اإلخبارية، القانون كما لو انه صدر عندئذ؛ وذلك يف حماولة يائسة أخرى حلمل الناس 
يف  –أي بعد صدور األمر بتسعة عشر شهراً  –لكن، غذا طُفتِ اليوم . على اخلضوع له

أي بال (اخمليمات والقرى أو املدن يف األراضي احملتلة، يندر أن جتد جداراً بريئاً 
  ).كتابة

إن السيد الياس فريج، رئيس بلدية بيت حلم، ليس شخصاً متطرفاً وال  -٢
لكن حدث مؤخراً، ولدى عودته من . يعرف عنه أنه صاحب مواقف جريئة وطائشة

صرح لوسائل اإلعالم أنه اجتمع إىل ياسر عرفات  زيارة قام بها للعامل العربي، أن
  .رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

وكان هذا حتدياً واضحاً لقانون ال يمكن ألحد أن يتجاهله، معتبراً أنه قانون ال 
فمن املعروف جيداً أنه سبق أن أمضى آالف من . رغبة إلسرائيل يف تطبيقه

وال يزال . ماع إىل أعضاء يف منظمة التحريرالفلسطينيين فترة يف السجن بتهمة االجت
واآلن يمضي آبي ناثان عقوبة بالسجن . هذا القانون نافذاً حتى يف إسرائيل ذاتها
  .ملدة ستة أشهر بسبب حتديه الصريح له

ومن األمثلة للتحدي الصريح له، وعلى نطاق أوسع، قضية بيت ساحور حيث 
كري غير شرعي، ويرفضون دفع أية صرح جميع السكان أنهم يعتبرون احلكم العس

  .ضرائب له
على صعيد القانون املدين، أخذت السلطات العسكرية منذ بداية االنتفاضة  -٣

تدخل تغييرات على القانون األردين، وأخذت القيادة املوحدة لالنتفاضة تصدر 
 وعلى. واختار السكان اتباع تشريع القيادة املوحدة لالنتفاضة. تشريعاتها اخلاصة

سبيل املثال، ما حدث مؤخراً عندما أقر احلكم العسكري تعديالً لقانون املستأجر يلغي 
ومل يتقيد أحد . فأعلنت القيادة املوحدة أن التعديل باطل. احلماية التي كان يتمتع بها

بالتبديل، ومل تقم احملاكم احمللية التي تعين السلطات العسكرية قضاتها بتطبيق 
  .ةالتعديل يف أية قضي

وهناك أمثلة أخرى لنجاح تشريع القيادة املوحدة، مثل تغيير بدل اإليجار، 
وسعر صرف الدينار عندما بدأت تتدنى قيمته يف األسواق، ومثل بداية الصيف 

  .ونهايته
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ففي إمكانه أن . وال نريد بهذا أن ننكر السلطات السلبية الواسعة اخملولة للجيش
وهناك حاالت موثقة . يين على القيام بأي عمليستخدم البندقية إلجبار الفلسطين

أُجبر الفلسطينيون فيها على أكل العشب، والنباح كالكالب، والنهيق كاحلمير، والزحف 
على أيديهم وأرجلهم كاحليوانات، وترديد أغنيات يف مدح لواء غوالن يف اجليش 

 ١٧ا فعل يف وال يزال يف إمكان اجليش أن يقرر يف أمور التصاريح كم. اإلسرائيلي
الذي يوجب احلصول على  ١٢٦٢، عمالَ ً باألمر العسكري ١٩٨٨ديسمبر / كانون األول

أي من التصاريح الضرورية للسفر، وتسجيل اخملازن والشركات، واالستيراد 
والتصدير، ووصل هاتف أو نقله، واحلصول على رخصة سياقة، وجتديد رخصة 

على طلب الرخصة يجري احلصول عليه   وكل هذا يشترط وضع طابع. إلخ... السيارة
ويتوجب على مالك السيارة الذي يريد جتديد رخصتها أن يقوم مغتاظاً . من عشر دوائر

  .بتنفيذ أوامر اجليش، لكن من غير اخلضوع لها
مل يصل الفلسطينيون بعد إىل احلد الذي يتعذر فيه على إسرائيل حكم 

لكن حاجز اخلوف قد كسر، . حتاللالفلسطينيين الذين يعيشون اآلن يف ظل اال
وترسخت روح التحدي، ومل تنجح حتى اآلن حماوالت اجليش الوحشية لعكس هذا 

  ■. االجتاه
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