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 دراسات

 الفلسطین2ة األولى والثان2ة نتفاضةالاالمستعر-ون ما بین 

 إنعام حامد

 ُمقدمة: 

ون Eنتفاضة الفلسطین=ة األولى والثان=ة من خالل إظهار تتناول هذه الدراسة ظاهرة المستعر(ین ما بین اال

. ابالعنف المEون األساس في عمل=ة االستعر  و(=ان أنّ  ،داة من أدوات عنف االستعمار الصهیونيأالُمستعر(ین 

ین=ة األولى نتفاضة الفلسطEذلك تتناول الدراسة التطور في عمل الُمستعر(ین من خالل تكثیف عددهم خالل اال

قارنًة مع في مسار عمل الُمستعر(ین مُ  انتفاضة األولى تغییرً والثان=ة وما حدث بینهما، و(=ان Eیف شEلت اال

ادة _ ،الساب^ ستخدام الُمستعر(ین من قبل المؤسسة األمن=ة الصهیون=ة هو مؤشر على قوة المقاومة او(=ان أن ال̀ز

 ثان=ة. نتفاضة الالفلسطین=ة، ومن ثم التطرق إلى E=ف=ة إنشاء عدد أكبر من وحدات الُمستعر(ین في اال

 :خالل االنتفاضة الفلسطین2ة األولى المستعر-ون 

ة مقاومفعل ردة على  أجهزة االحتالل األمن=ة والعسÈرة وسائل س=طرة ن ضمناستخدم المستعر(ون م

ي ف دولة االحتاللل ةن=ة االستعما̀رعن حاجة البُ  اوتعبیرً  ،1993 -1987األولى االنتفاضة الفلسطینیین خالل

ا̀رخ بدء _التالي فإن تا̀رخ بدء االنتفاضة الفلسطین=ة األولى هو ت ،سَتعمرز المُ یستمرة على حمُ فرض س=ادتها ال

 خضاع الفلسطینیین.المستعر(ین عبر ممارسة العنف والفوضى وسیلة إل لمسار تكثیف عم

صورة ة ال_ارزة التي استخدمت فیها المؤسسة األمن=ة الصهیون=ة المستعر(ین _تشEل فترة االنتفاضة األولى المحطّ 

 "شمشون "في الضفة الغر(=ة ووحدة  "الدوفدفان"وحدة  فقد ُشEّلتداة قمع وس=طرة على الفلسطینیین، أمEثفة 

عمل  ،اآلالف من العمل=ات والكمائن _ح^ الفلسطینیین في مخ=م _الطة وفي غزة جرv تنفیذو  ،في قطاع غزة

ي تلك العمل=ات أدت إلى اندالع مظاهرات شعب=ة ف  .نسانمرEز المعلومات الفلسطیني لحقوق اإلعلى توث=قها 
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سح^ إما دفع األجهزة األمن=ة اإلسرائیل=ة إلى استخدام الوحدات االستخ_ا̀رة الس̀رة _ق=ادة  فلسطینمختلف 

 .1رابین في األشهر األولى من اندالع االنتفاضة الفلسطین=ة

ة واحتجاجات ضد ممارسات السلطات اإلسرائیل= لم تكن االنتفاضة األولى حدًثا مفاجًئا بل Eانت نتاج تجارب

یني الحراك الوطني الفلسط رفعفي المناط^ المحتلة _الرغم من Eون حادثة دهس العمال في غزة الشعلة في 

=ة من تشدید س=اساتها القمع=ة والعقاب " إلىإسرائیلذلك "دفع  .ودخول الفعل الجماهیرz حیز العص=ان المنظم

أجل وقف تلك االحتجاجات وٕاح_ا} االنتفاضة الشعب=ة من خالل فرض منع التجول ونشر النقا} العسÈرة 

، ازل_عداد واالعتقال والتعذیب وهدم المنعالم=ة واستخدام س=اسات اإلللتفت=ش وٕاغالق المؤسسات الخی̀رة واإل

لةفي س=اسة فرض حظر التجول ل "إسرائیل"عن ات_اع  فضالً   .2إجراء عقابي جماعي أل=ام ط̀و

أن سبب اندالع االنتفاضة هو غ=اب الرادع فتذهب إلى أ̀ر=ه شالیف _حسب أما وجهة النظر الصهیون=ة 

̀زد من أعمال  الشي خوف عن ط̀ر^ ت "العنف الفلسطیني"اإلسرائیلي الذz ُ=عزز تصاعد وتیرة االنتفاضة ̀و

ها الشرطة في قمع ت، لكنه أ=ًضا یذEر األدوات التي استخدم3جیل االنتفاضة من مواجهة السلطات اإلسرائیل=ة

الفلسطینیین إلنهاء االنتفاضة من الضرب _العصي والرصاص المطاطي ومنع السفر واستخدام الغاز المسیل 

درة على من أجل الق "شمشون "و "دوفددفان"استخدام وحدتي  ورEز على ،للدموع وتقیید حرEة السEان وال_ضائع

 .4فلسطینیةالإذ تم اعتقال المئات منهم في المدن والقرv  ،لثمین وأفراد اللجان الشعب=ةإلقاء الق_ض على المُ 

 :تقنیات عمل الُمستعربین

تمرت إلى یومنا أساس=ة واسف=ما یتعل^ _عمل المستعر(ین خالل االنتفاضة األولى فقد تمثل في أر(ع تقن=ات 

 .التنEر والتمثیل واالختراق والعنف :الحالي وهي

																																																													
 . 6)، ص1992.ربیع10،العدد3(مجلة الدراسات الفلسطینیة،المجلد ،الحصاد الدامي لفرق الموت اإلسرائیلیةیلیا زریق وأنیتا فیتولو، إ1	 

 عادل أبو عشمة، األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة قبل وأثناء االنتفاضة.ط1، نابلس: جامعة النجاح الوطنیة، 2 
.117ص ،1989  

 . 33)، ص1993 جمعیة الدرسات العربیة، (القدس: ترجمة علیان الھندي، ،انعكاسات-خصائص-أسباب االنتفاضة:أرییھ شالیف، 3	 
 . 90ص المصدر السابق،4	 
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تمع جهو القضاء على الح=اة الس=اس=ة في المجتمع (أz مُ  من هذه التقن=ات؛الهدف األول واألساس للُمستعِمر 

قن=ات ات_عها تلك الت .ماتة والقتل من خالل الس=طرة على الناس والمجتمعستعَمر) وات_اع س=اسة الضرب واإلالمُ 

 .تصاعدت وترسخت مع االنتفاضة األولىوقد ، وٕالى اآلن ن ُمس_ًقاو المستعر(

تقمص أz =قوم المستعرب ب ،إخفاء مظهر المستوطن والظهور _مظهر األصالني ؛=قصد _التنEر أو التمثیل

لعمل=ة المطلو_ة ل وارتداء الزz العر(ي المالئم العر(=ة واللهجة المحل=ة دور الفلسطیني عن ط̀ر^ استخدام اللغة

أهم خطوة في تجهیز المستعرب هو جعله  و_حسب ما قال شمعون تسومخ _أن .وممارسة العادات والتقالید

فإن  ،إنشاء وحدة =ظهر أشخاصها Eالعرب أجهزة االستخ_ارات اإلسرائیل=ة تهدف إلىوأن  ،عر(ي مظهر_یتمتع 

ن هو القدرة على التخفي محاولین إزالة االختالف بین العرب والیهود، حیث ترتدz ما =میز المستعر(ی أكثر

وحدات المستعر(ین األ̀زاء العر(=ة عن ط̀ر^ ارتداء المال_س المصنوعة محلً=ا من خالل التحدث ل=س فق� 

 .5_اللغة العر(=ة وٕانما _اللهجة المحل=ة

 لدور المستعرب الممEن تع̀رفه _أنه تجسید ؛العنف واالختراق=عتبر التنEر في عمل المستعر(ین مدخًال  لتحقی^ 

 حیث =قوم المستعمر ،فاعل=ة الحدود االستعما̀رةوصناعة  لتحقی^ أكبر قدر ممEن من الخوف واإلر(اك،

_صناعة الحدود لتسهیل اختراقها بهدف الض_� والس=طرة على المستعَمر من أجل تنفیذ المهمة العسÈرة 

 .األمن=ة

ة في غزة _التنEر والتمثیل _أن المستعر(ین هم _اع "الشمشون "نجاح عند ق=ام وحدة بك واضًحا وتكلل ظهر ذل

العر(=ات  عن نن عن العمل مع مجموعة من النساء اللواتي ال یتم تمییزهو ن عاطلو ن وش_اب فلسطینیو متجول

وعدد من E_ار السن الذین Eانوا مراقبین لسیر العمل=ة وقاموا _اغت=ال قائد Eتاب عز الدین القسام (عماد إبراه=م 

وعّل^ رابین مبتهًجا على اغت=ال عقل ، 1993في تش̀رن الثاني/ نوفمبر  عقل) وهو في وس� حي الشجاع=ة

دافعة مهنًئا وحدة المستعر(ین الم "ا ومهًما في الحرب ضد اإلرهابإن مقتل عماد عقل =مثل إنجاًزا مؤثرً "قائًال: 

 6."إسرائیل"عن أمن 

																																																													
 . 10یلیا زریق،مرجع سبق ذكره، صإ5	 
. 2019-2-8،الفلسطیني الملثم الذي أجبر إسحق رابین على وصفھ بـاألسطورة ..عماد عقل عمر موسى،6	 

aqel/-emad-of-story-https://www.sasapost.com/the  
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یتجولون في  هم، فإن=قول أحد ض_ا} المستعر(ین إنه عندما یتم تكل=فهم _الق_ض على أحد العناصر المطلو_ة

تعرفون عل=ه من خالل  ،_اب المنزل ن األزقة Eالعرب و=طرقو  و(ینما یتم فتحه یرEضون _سرعة على س̀رره ̀و

ن المستعرب إو=قول  ،وفي غضون دق=قة واحدة یخرجون وقد حصلوا على ما یهدفون له ،الصورة التي _حوزتهم

ن=�  ،مؤهل على تقمص دور أz شخص=ة Eانت مسن Eبیر ل مثلكنه یتنEر  ا،_معنى قد =Eون المستعرب عش̀ر

لعب دو  على ون ؛ =Eون المستعر(أحد الض_ا} اإلسرائیلیین و_حسبإذا تطلبت مهمته ذلك. ر مراقب مثًال ̀و

 وأن للمستعر(ین القدرة الوصول إلى Eل شخص ،درا=ة _المEان واألشخاص أفضل من الفلسطینیین أنفسهم

 .7همطلوب _غض النظر عن مEان

Eل زمان ي ف على الحضورمنها القدرة  ،تتمتع _قدرات عال=ة للغا=ة بوصفها هذه الوحدةیجرz الحدیث عن 

تط=ع حجم الس=طرة االستعما̀رة والتي عن ط̀ر^ المستعر(ین تس وتع̀ززومEان بهدف إر(اك المجتمع الفلسطیني 

 .)"إسرائیل"(أz أمن  z فضاء مناهض ألمنهاأاختراق 

 :الممنهج المستعر-ین عنف

 zبیرة من الصدمة واإلو =مارسه المستعر(ف=ما یتعل^ _العنف الذE ر(اك عن ط̀ر^ ن فهو یهدف إلى تحقی^ حالة

االعتقال والتصف=ة وخل^ نوع من الفوضى بین الفلسطینیین وحالة من عدم التوازن بهدف _ة المستعَمر أمفاج

 مقاومةخضاع والس=طرة عن ط̀ر^ ممارسة التنEر والعنف، والهدف من الس=طرة هو القضاء على أz اإل

 .فلسطین=ة محل=ة منهاضة لس=اسات االستعمار وتقف عائًقا أمام تحقی^ غا=ات المشروع الصهیوني

نسان حجم تكثیف عمل المستعر(ین في أول أر(ع سنوات من وث^ مرEز المعلومات الفلسطیني لحقوق اإل

 1989ینً=ا فيلسط ف26و 1988منهم في عام  8فلسطینً=ا  75االنتفاضة التي راح ضح=ة عمل=اتهم 

، قتلوا _أیدz وحدات المستعر(ین المتنÈرن الذین یرتدون 1991في  فلسطینً=ا 29و 1990في  فلسطینً=ا12و

ادة استخدام المؤسسة الصهیون=ة للمستعر(ین في االنتفاضة األولى أكثر 8الل_اس المدني ، تلك األرقام تبرز ̀ز

																																																													
https://ewc- اإلنذار المبكر،مركز المستعبرون: كیف یتخفى اإلسرائیلیون بین الفلسطینیین، محمد اللیثي،  7

center.com/2021/05/20/الفلسطینیین؟-بین-اإلسرائیلیون-یتخفى-كیف-المستعربون/  
 . 1مرجع سبق ذكره، ص یلیا زریق وأنیتا فیتولو،إ8	 
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ا لجأت إلى س=ادته "إسرائیل"لتحقی^ ف ،رة علیهمأدوات ض_� الفلسطینیین والس=ط ضمنمن أz وقت مضى 

 العنف المتمثل _اإلر(اك و(ث الرعب في نفوس الفلسطینیین سعً=ا في إنهاء االنتفاضة.

تمثلت  1992/ مارس آذار 22من األمثلة على عنف المستعر(ین الممارس والممنهج هو ق=امهم _عمل=ة في 

وجاكیتات جینز إلى ملعب Eرة قدم في طول Eرم خالل م_ارة محل=ة بدخول أر(عة جنود متنÈرن _سترات سود 

أحد الجنود  توانتقلوا من العب إلى آخر إلى أن توقفوا قرب جمال غانم وأطلقوا عل=ه النار فسق� أرًضا، وثبَّ 

اه ج_قدمه Eتفي جمال إلى األرض مصوً_ا مسدسه إل=ه أما الجنود المتنEرون اآلخرون فقد أطلقوا النار في ات

أما العمل=ة الثان=ة فقد نالت تغط=ة  مقاعد المتفرجین وأنذروا من Eان ال یزال على أرض الملعب من الناس،

 vان زوجان یهود=ان یزوران _عض األصدقاء العرب في إحدE واسعة في الصحافتین العب̀رة والدول=ة حیث

انوا طلقون النار على ش_اب عرب ملثمین Eقرv الضفة الغر(=ة شاهدا أفراًدا من مجموعة ترتدz مال_س مدن=ة =

_عد  أن األمر صراع بین فلسطینیین لكن اتضح ف=ما في البدا=ة اعتقد الزوجان .=Eتبون شعارات على الجدران

الت الزوجة: و_حسب ما ق ،أن األفراد المسلحین Eانوا أعضاء في القوات الس̀رة اإلسرائیل=ة یرتدون مال_س مدن=ة

وا النار بل أطلق ،ولم =Eن هناك طلقات تحذی̀رة ،لم تصدر إلى الش_اب أ=ة أوامر _التوقف .Eان األمر صدمة"

 .9رأتها، أz أنها مذهولة من الوحش=ة التي "علیهم _Eل _ساطة ومن مسافة ق̀ر_ة

 المستعر(ون ف أz وسیلة تمثیل وتنEر حتى =حق^ الهدف من عملیته، منع من استخدامال =ُ المستعرب یتضح أن 

تحمل لوحات فلسطین=ة ألغراضهم االستخ_ا̀رة ومثال على وسیلة التي =ستخدمون أz نوع من المرE_ات العاد=ة 

أنها _ حاءلإل=(إz بي سي)  اسم محطة تحملالتنEر هذه هو وصول عدد من المستعر(ین إلى سلفیت _س=ارة 

الكامیرات  من الس=ارة =حملون  المستعر(ون نزل  .ن و بداخلها مجموعة =مثلون على أنهم صحفی ،محطة تلف̀زون=ة

لقي الزجاج شت_اههم ف=ه _أنه یعتقاله الاوقاموا _عمل مقابلة مع شاب فلسطیني وفور إنهاء المقابلة _اشروا _

 .10ج=ش االحتاللعلى الحارق 

على أنهم وا ر فقد تنEّ  ،تمام مهامهم وتنفیذ عنفهمإیتنEرون _طرق شتى من أجل  ،وما زالوا المستعر(ون، Eان

ناس_ات وفي عدة م، عدد من الجنود في فترات التسعین=ات _أنهم س=اح ظاهرEذلك ت ،مرات عدیدة صحفیون 

																																																													
 . 2المرجع السابق، ص9	 
פעילות היחידות ، عملیات الوحدات الخاصة في المناطق نسان في األراضي المحتلة):سرائیلي لحقوق اإل(مركز المعلومات اإل تقریر بتسلم10	 

 . המיוחדות בשטחים ירושלים בצלם
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(وEالة  "األونروا"Eما تظاهروا _أنهم موظفون في  یتبین الحًقا أنه سالح،لEانوا یتظاهرون _أنهم یهزون رض=ًعا 

ن _أنهم خ=مات الالجئین، وقد اعترف أحد المستعر(ی_غ=ة التسلل إلى مغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین)، 

تظاهرون _أنهم أعضاء في منظمات فلسطین=ة فیرمون الحجارة على  Eانوا یذهبون إلى أماكن مقّنعین تماًما ̀و

 .11الجنود و=شارEون في أعمال المقاومة الفلسطین=ة من أجل التجسس على الش_اب

حیث توقفت س=ارة أمام محل لب=ع اللحوم ، 1988عام  عمل=ةمن األمثلة Eذلك على عمل=ات المستعر(ین، 

تلثمو  في جنود إسرائیلیون یتنEرون  ، Eان رEاب الس=ارةلعائلة الكردz في مدینة غزة ن _الكوف=ات أ̀زاء مدن=ة ̀و

 ن وعملوا على اقتحام المحل و(دأوا _ضرب العاملین من العائلة ولكمهم _أرجلهم و_عدها بدأ المستعر(ون المسلحو 

مساندة المستعر(ین فوًرا  جرتفلسطینیین من عائلة الكرد و  3بإطالق النار على األفراد _شEل عشوائي فقتل 

 .12مجموعة Eبیرة من الجنود العسÈرین_

 "لمیبتس"ق̀رر ت أشار إل=هاأل̀زاء المدن=ة وذلك وفًقا لما  وهم یرتدون عدد Eبیر من عمل=ات المستعر(ین قاموا بها 

ینیین عن مقتل عدد Eبیر من الش_ان الفلسط)، في األراضي المحتلة(مرEز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسان 

التي تتخفى _الزz الوحدات الخاصة على ید  1992و 1988في الخلیل وغیرها من المناط^ الفلسطین=ة عام 

 .13المدني

ات تحمل اللوحات ف=ه عبر س=ار  =اتهمالمستعر(ون وسائل النقل حتى =صلوا إلى المEان الُمراد تنفیذ عمل استخدم

ها من أصحابها في المنطقة ألن سب^ وصودرتس=ارات  Eما استخدموا ،الخاصة _الضفة الغر(=ة أو قطاع غزة

ألعداد االشاحنات في Eثیر من األح=ان من أجل نقل قوات المستعر(ین وتستعمل  مألوفة للسEان المحلیین،

یهودz طمس الفارق بین ال ، تهدف أدوات التخفي هذه إلىمن القوات الس̀رة ونقل القتلى والجرحى الكبیرة

إن تطلبت  ،=ستخدم الجنود وقد ،رتداء األ̀زاء التنÈرة المحل=ة المدن=ةاإلى القوات الس̀رة  فتلجأ ،والعر(ي

 .14وحتى العEازات الم̀زفة ،اب الفضفاضة إلخفاء األسلحة=ر االصطناعي والثالشع المهمة،

																																																													
 . 10مرجع سبق ذكره،ص یلیا زریق وأنیتا فیتولو،إ11	 
 . 1المرجع السابق.ص12	 
 تقریر بتسلم،مرجع سبق ذكره. 13	 
 .10مرجع سبق ذكره، ص یلیا زریق وأنیتا فیتولو،إ14	 
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 اموفي األشهر األولى من ع ،تل س_عة فلسطینیین على ید المستعر(ینقُ  1991في األشهر األولى من سنة 

ن األعداد ع وذلك فضالً  (وحدات المستعر(ین)، تل س_عة عشر فلسطینً=ا على ید فرق الموت الس̀رةقُ  1992

دوًرا واضًحا  "إسرائیل"ت هنا لعب متنÈرن،العلى ید الجنود اإلسرائیلیین غیر  ُقتلواالكبیرة من الفلسطینیین الذین 

جیو أغامبین) في تنفیذ أعمال قتل خارجة عن القانون   بهدف 15(هنا نستط=ع العودة إلى حالة اإلستثناء عند ج̀و

 وني،تقل=ص عدد التظاهرات ضد االحتالل الصهی. تقل=ص المواجهة مع الج=ش واالشت_اكات العلن=ة مع األهالي

حل مشEلة التغط=ة الصحاف=ة والدعا=ة السیئة وهو األهم من وجهة نظر المؤسسة األمن=ة الصهیون=ة في سعیها 

 .16وهدفها األول لقمع االنتفاضة

على استخدام المستعر(ین في االنتفاضة األولى من أجل إر(اك المجتمع  الترEیز یتضح من تلك العمل=ات

التي م تنفیذ المستعر(ین لمهماته الفلسطیني من خالل تف̀ر^ مظاهراته وجعله في صدمة متكررة من خالل

لى من خالل مقدرة المستعر(ین ع على ممارسة التنEر واالختراق والمفاجأة واستخدام العنف _أz وسیلة شملت

لتنEر ووضع أنفسهم في حالة ال =قدر فیها الفلسطیني على تمییزهم وEشفهم من أجل أن ینجح المستعرب ف=ما ا

إحداث أكبر قدر من العنف والفوضى في إطالق بحیث ُ=سمح للمستعرب  ،17ر الفوضى ثم االنسحاببنش _عد

لدولة _غ=ة تحقی^ غا=ات ا عنفالنار العشوائي وهو ما =میز وحدات المستعر(ین في استخدام أعلى درجات ال

																																																													
خالل مشروعه الفEرz الضخم في Eتا_ه (الكائن المست_اح السلطة الس=اد=ة  "االستثناءمفهوم "حالة  عنوفًقا لتحلیل لجورجیو أغامبین الذz تحدث  .15

غامبین _العالقة أ  یهتم عمل .ن Eل المواطنین في العصر الحدیث =ظهرون افتراضً=ا منبوذین ومست_احین داخل حالة من الخطر الس=اسيفإ والح=اة العا̀رة)،
مفهوم حالة و_االستعانة _، *(من یجب أن =موت) والح=اة التي یجب عزلها عن المجتمع (من یجب أن =ع=ش) الس=اس=ة الح=ات=ة بین الح=اة ضمن المجتمع

ون لفترة ما ألس_اب الس=ادة بتعلی^ القان(االستعمار الصهیوني) _صفتها صاح_ة  تلك الحالة تقوم فیها السلطة الحاكمة نیتضح أ، االستثناء عند أغامبین
یتماشى مع ا _ما تقوم بتوس=ع حدود سلطتها وتغییرهل_حیث ینتج هذا التعلی^ للسلطة إمEان=ة ممارسة سلطتها من غیر رقا_ة قانون=ة  ،ظرف=ة واستثنائ=ة
**، Eذلك  ،مستعمرة في حاالت المقاومة والتمرد بتعلی^ القانون تقوم الدولة ال من الوسائل، العدید =عمل القانون على تضیی^ ففي حین، خططها األمن=ة

ع=ش في = والفلسطیني ***، محاس_ة قانون=ة دون  ل المواطنفأص_ح من الممEن قت حالة العرz وفًقا ألغامبین هي حالة إسقا} صفة الحما=ة عن المواطن،
وأهدافه وفي صراع الس=اسات المسموحة والممنوعة، وقانونً=ا ال =علم إذا ما Eان هو مح=� جغرافي تتغیر حدوده على واقع األرض وفًقا لغا=ات المستعِمر 

=ة وممEن نمعاقب ولماذا هو معاقب، فتتحول ح=اة الفلسطیني الُمحاصر إلى ما ُ=مEن أن نطل^ عل=ه الح=اة العا̀رة دون حما=ة أو حقوق س=اس=ة وقانو 
 مماثل لحالة المستعر(ین في ممارسة عنفهم على الفلسطینیین.لة قضائ=ة للقاتل وهذا ءمصادرة ح=اته دون مسا

اد حمیدان*   .)2018 مدونة أدب=ة وسوسیولوج=ة،( الالجئون سالح جیو إستراتیجي، ̀ز
مجلة عمران للعلوم االجتماعیة استثناء االستثناء التعلیم العاري في السیاق االستعماري في فلسطین"(لورد حبش وغادة المدبوح، "** 

 .92ص )،2020، 9واإلنسانیة.العدد
 .192ص ،)2015،مدارات لأل_حاث والنشر بیروت:(ترجمة ناصر إسماعیل، "حالة االستثناء اإلنسان الحرام، "جورجیو أغامبین*** 

 .3ص رجع السابق.مال16	 
 . 7ص ).2004، 15عدد ،4مجلد اسرائیل=ة:(قضا=ا  ؟المستعر-ون: البدا2ات والجرائم، Tیف أعدوا المستعرب وما هي مهماتهجوني منصور، 17	 
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ف النها=ة إلى تحقی^ أهدافي ن التنEر هو مفتاح االختراق ومقدمة العنف الذz =سعى إ، حیث الُمستعمرة

المستعم̀رن داخل حیز المستعَمر من خالل إر(اكه وٕادخاله في حاالت صدمة مستمرة ومتكررة من أجل ض_� 

إذ ُ=عتبر االستعراب أساسً=ا في فرض الس=طرة على  ،ارالفلسطینیین بإعت_ارهم أداة مناهضة لالستعم

 فلسطین=�ا 847 استشهد همرEز معلومات حقوق اإلنسان فإن ُقّدم من وثائ^ مناستناًدا إلى ما و  الفلسطینیین،

 عناصر على ید استشهدوا 74_الرصاص اإلسرائیلي فق� في األعوام األر(عة األولى من االنتفاضة، من بینهم 

 .18یرتدون مال_س مدن=ة وهمالقوات الس̀رة االستعراب=ة 

 :الثان2ة الفلسطین2ة أوسلو واالنتفاضةاتفاق2ة التطور في دور المستعر-ین بین  

غیرت أوسلو شEل الس=طرة اإلسرائیل=ة على  فقد، 1993أوسلو =ةتراجع دور المستعر(ین _عض الشيء _عد اتفاق

 وتراق_ه، ،األمني واالقتصادz للسلطة الفلسطین=ة على الدور "إسرائیل"تس=طر الفلسطین=ة إذ  المناط^_عض 

س=طرة Eاملة على الفلسطینیین مع تع̀زز العقو_ات والتحEم من خالل فرض الحواجز واالعتقاالت  تفرضو 

ال =عني االستغناء  لكن هذا ،في هذ الفترة Eان یوجد تراجع في Eثافة استخدام المستعر(ین .والتوسع االست=طاني

انسحبت منها  المناط^ التيفي تحتاج إلى تنفیذ عمل=ات س̀رة السلطات اإلسرائیل=ة حتى تحق^ أمنها ف ،عنهم

وهذا دلیل على أن المستعرب =شEل جزًءا أساسً=ا من بن=ة االستعمار  ،ُینفذها المستعر(ون _التأكید ؛عسEرً̀ا

 .19االست=طاني الصهیوني

تمر عمل ومع دخول أوسلو اس ،استخدام المستعر(ینفي إلى التراجع  Eذلك حدة المقاومة الفلسطین=ة أدvتراجع 

ع بدا=ة االنتفاضة م تالكثافة الكبیرة لعمل المستعر(ین فEان اأم ،المستعر(ین في تصف=ة واعتقال المطلو(ین

 .200020 الثان=ة عام

تعِمرة تع̀زز عمل المستعر(ین وذلك تعبیًرا عن حاجة الدولة الُمس جرv لكن مع بدا=ة االنتفاضة االنتفاضة الثان=ة 

مستعر(ین Eانت وحدات ال فقدقصاء والض_�، حEام الس=طرة على الفلسطینیین وممارسة س=اسة اإلإلهم من أجل 
																																																													

 	. 3مرجع سبق ذكره، ص یلیا زریق وأنیتا فیتولو،إ 18 
شیر بشكل عام مفھوم االستعمار االستیطاني إلى سیطرة دولة قویة على دولة ضعیفة وبسط نفوذھا من أجل نھب واستغالل خیراتھا ومواردھا یُ 19	 

اني یُعتبر التوصیف واالستعمار االستیط الشعب المستعَمر وتدمیر تراثھ وثقافتھ وفرض ثقافة المستعِمر علیھا،فضًال عن تحطیم كرامة  الطبیعیة والبشریة،
 األقرب لالستعمار الصھیوني في فلسطین وھو جریمة وانتھاك لحقوق اإلنسان وممارسة سیاسات عنصریة على الفلسطینیین، یتضمن تلك السیاسات

جدلیة  1948(الفلسطیني). (مجدي المالكي وحسن لدادوة، "تحوالت المجتمع الفلسطیني منذ سنة  مجتمع األصالنيعملیات إبادة ومحاوالت محو لل
  ).2018مؤسسة الدراسات الفلسطینیة. الفقدان وتحدیات البقاء"،

ة ماجستیر، برنامج الدراسات اإلسرائیلیرسالة ، "االستعمار االستیطاني والمستعربین االستشراق، الصھیونیة وعنف الفوضى:" أحمد األغواني،20	 
 .130، ص2018 في جامعة بیرزیت،
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أض=فت ، لكن مع دخول االنتفاضة الفلسطین=ة الثان=ة 21"شمشون "و "الدوفدفان"ُمس_ًقا ع_ارة عن وحدتین 

 "2ماس الجنوب"و ،العاملة في الضفة والتا_عة لحرس الحدود "ال2ماس" يمن المستعر(ین وهأخرv وحدات 

 ،القدس وتا_عة لحرس الحدود يوالعاملة في شرق "2ماس القدس"و ،وتعمل على الحدود المص̀رة وغزة

Eذلك وحدة وفًقا للروا=ة الصهیون=ة و  المقاومة الفلسطین=ةوالشمال لمEافحة  شرقي القدستنش� في  "جدعون2م"و

 .22"ال2مام"

اقتحام  تهممقاوم أثناء فلسطینیین 7 _عد انه=ار المحادثات في Eامب د=فد واستشهاد الثان=ة االنتفاضة اندلعت

في  ،=ةاألمر الذz أشعل المقاومة الفلسطینالفلسطینیین، أثرت تلك الحادثة على  فقد ،شارون للمسجد األقصى

ي عن طریق استخدامھا القصف الجوقصى وسائل القمع لض_� الفلسطینیینأ "إسرائیل" متاستخدالمقابل 

 4412حیث استشھد خالل االنتفاضة الثانیة أكثر من  ،والمدفعي لإلطاحة بشخصیات بارزة في االنتفاضة

 ألف جریًحا. 48فلسطینیًا باإلضافة إلى أكثر من 

ل زعزعة من أج(انتفاضة األقصى)،  خالل االنتفاضة الثان=ة ًفاجرv استخدام المستعر(ین، استخداًما مEثّ 

 ._أz ط̀رقة َمر األصالنيقصاء المستعإلالتماسك الفلسطیني المقاوم والسعي 

 هیون=ةبن=ة المنظومة الص داخل المستعرب في عنصرالفي إبراز أهم=ة  الصهیون=ة تسعى المؤسسة األمن=ة

 ،شخص 100تك̀رم جرv  2009 -2000ذلك هو أن في الفترة ما بین والدلیل على  ،أداة ض_� وس=طرة_Eونه 

والق=ام  ،في ممارسة العنف على الفلسطینیین دورهمعلى وسام تك̀رمي على  امستعر(ً  30من بین المئة حصل 

رEبون و _عمل=ات قتل لشخص=ات فلسطین=ة نفذها مستعر(  =ارات ذات لوحاتس ن یتنEرون _الل_اس المدني ̀و

 .فلسطین=ة

هو ومستعر(ین  .في عمله _عد عملیته اوممیزً  اوم_ادرً  اشجاعً  Eرم بوصفه ضا_� مستعرب من أمثلة التك̀رم هذه،

ش_ان فلسطینیین مطلو(ین _عد أن الحقوهم في جنین وأطلقوا  5 التي تمEنوا فیها من قتل 2004آخ̀رن عام 

تسعى  والتيتلك العمل=ة _طول=ة من وجهة النظر الصهیون=ة  .الرصاص علیهم وصادروا ما معهم من أسلحة

ین قصاء الممنهج من قبل االستعمار االست=طاني الصهیوني، وتبإلى تع̀زز مEانة المستعرب في مشهد و(ن=ة اإل

																																																													
 ، مرجع سبق ذكره. שי לוי21	 
 المرجع السابق.22	 
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فهم دور ل مفتاًحاف=ما _عد أن الس=ارات Eانت مدن=ة وأصحابها یرتدون الزz المدني إذ تشEل هذه العمل=ة 

حاجة االستعمار المستمرة في إنتاج المستعر(ین ذلك =عEس . 23عر(ین الكثیف والكبیر في االنتفاضة الثان=ةالمست

 من أجل سعیهم المستمر على إقصاء الفلسطیني وض_طه.

دون تجرz  ،"ظامأعداء الدولة والقانون والن"س=اسة القتل هذه التي =قوم بها المستعر(ون، والتي تعّد الفلسطینیین 

ي عام جب اإلشارة إلى أنه فت. تخفي وقائع تلك العمل=ات التي تطال األفراد والجماعاتو  ،اللجوء إلى القانون 

ارج خحوادث القتل ل المنع الفعليقضي _وافقت الجمع=ة العامة لألمم المتحدة على الم_اد� التي ت 1989

ن_غي القانون، والتحقی^ فیها، مما  ،قانون ال خارججم=ع عمل=ات القتل  عنالحEومات  امتناع ، _موجب ذلك،̀و

 .24ع_ارة عن جرائم یتم المعاق_ة علیها من جانب القوانین الجنائ=ة وهEهذه تنفیذ عمل=ات  أن =عني

 خاتمة:

في استخدام المستعر(ین خالل االنتفاضة الفلسطین=ة األولى من خالل استخدام  حاول هذا النص عرض الكثافة 

العنف  استخدامهم Eافة أدوات_داة في مواجهة المقاومة الفلسطین=ة أ المؤسسة األمن=ة الصهیون=ة المستعر(ین

اإلسرائیلي إلى  يواإلقصاء للقدرة على ض_� الفلسطینیین، Eذلك ب=ان E=ف=ة ازد=اد حاجة االستعمار االست=طان

 تع̀زز عمل المستعر(ین وذلك تعبیًرا عن حاجة الدولة لهم من أجلمن خالل المستعر(ین في االنتفاضة الثان=ة 

قصاء والض_� وذلك عن ط̀ر^ تشEیل عدد أكبر من حEام الس=طرة على الفلسطینیین وممارسة س=اسة اإلإ

 .للق=ام _المهام الموEلة إلیهملسطین ف أنحاء وحدات المستعر(ین التي تم تو̀زعها على Eافة

 عن فهم تا̀رخ و(ن=ة االستعمارن التي ال =مEن أن تكون _منحى المستعر(یفهم ظاهرة Eذلك  صالن حاول

تم مارس من قبل المستعر(ین الذین یمن خالل فهم معنى العنف المُ  ؛االست=طاني الصهیوني في فلسطین

 الصهیون=ة من أجل فرض الس=طرة على الفلسطینیین والعمل علىاستخدامهم من قبل المؤسسة األمن=ة 

تكمن مEانة االستعراب في المشروع الصهیوني _أنه أداة س=طرة ، حیث إخضاعهم وجعلهم في خوف دائم

 .وٕاقصاء

																																																													
 .135صأحمد األغواني، مرجع سبق ذكره.23	 
 . 21مرجع سبق ذكره، ص ایلیا زریق وأنیتا فیتولو،24	 
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 vر والتمثیل والفوضىوجرEالتع̀رف _المستعر(ین من خالل إبراز تقن=ات المستعرب المتمثلة بإستخدام التن، 

ة الصور ونف=ه وتع̀زز العنف عل=ه _Eافومحاولة إقصائه لنها=ة الهدف الحق=قي هو ض_� الفلسطیني افي و 

االستعراب مقترن ّن أتبین _الدراسة واستعماره لفلسطین، و  الصهیوني ع̀زز است=طانواألدوات المتاحة لتحقی^ وت

للفلسطیني الذz ما یزال ُ=قاوم حتى یتمEن من دحر هذه المنظومة  _شEل عملي وم_اشر _عمل=ة المحو والنفي

 االستعما̀رة. 

 قائمة المراجع: 

 .األوضاع االقتصاد2ة واالجتماع2ة في الضفة الغر-2ة وقطاع غزة قبل وأثناء االنتفاضة عادل. أبو عشمة،
 .1989جامعة النجاح الوطن=ة، ، نابلس:1}

رسالة  ،االستعمار االست2طاني والمستعر-ین" االستشراق، ف الفوضى:الصهیون2ة وعن" ،، أحمد األغواني
 .2018 ماجستیر، برنامج الدراسات اإلسرائیل=ة في جامعة بیر̀زت،

مدارات لأل_حاث  بیروت:( ترجمة ناصر إسماعیل، "حالة االستثناء اإلنسان الحرام، "جورجیو أغامبین
 ).2015،والنشر

جلة ماستثناء االستثناء التعلیم العاري في السیاق االستعماري في فلسطین"(حبش، لورد وغادة المدبوح، "
 .92)، ص2020، 9عمران للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة.العدد

، موقع مرTز دراسات الوحدة العر-2ة، الالجئون سالح جیو إستراتیجي، ̀زاد، حمیدان
6mHFsIhttps://bit.ly/3 

 ،3لمجلدا مجلة الدراسات الفلسطین=ة، ،الحصاد الدامي لفرق الموت اإلسرائیل2ة وأنیتا فیتولو. یل=اإ ،ز̀ر^
 . 1992ر(=ع .10العدد

سات جمع=ة الدر  ، ترجمة عل=ان الهندz. القدس:انعTاسات-خصائص-االنتفاضة:أسdاب أ̀ر=ه. شالییف، 
 .1993 العر(=ة،

 رائیل=ة:سإ(قضا=ا  ؟البدا2ات والجرائم، Tیف أعدوا المستعرب وما هي مهماتهالمستعر-ون: ، ، جونيمنصور
 . 7ص ).2004، 15عدد ،4مجلد

خاصة عمل2ات الوحدات ال (مرEز المعلومات االسرائیلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة): تق̀رر بتسلم
gבצלם ירושלים בשטחים המיוחדות היחידות פעילות، في المناط. 
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