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العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين

ســتواكب هــذه املقالــة ممارســات 
علــى  طبقــت  التــي  الرقابــة 
ــام 1948،  ــل ع ــطينيني قب الفلس
إخضــاع  إثــر  أعقابهــا،  وفــي 
150 ألفــا مــن  مــا مجموعــه 
ــكري  ــم عس ــطينيني حلك الفلس
ــم  ــل حياته ــي تفاصي ــل ف تغلغ
بنكســة  مــروراً  اليوميــة، 
أخضــع   عندمــا   1967 العــام 
الضفــة  فــي  الفلســطينيون 
الغربيــة وقطــاع غــزة حلكــم 
عســكري مشــابه للحكــم الــذي 
ــه إســرائيل للمناطــق التــي  أدارت
1948، وصــوالً  العــام  احتلتهــا 
إلــى مرحلــة التجســس التــي 
ــي  ــور الرقم ــى التط ــتند عل تس

والتكنولوجــي.

  *باحثة يف مركز األبحاث، مرشح دكتوراة يف جامعة  تونس  

]Xر 5Mر * 

أنشــأت إســرائيل منظومــة رقابــة يوميــة 
ــطينيني  ــى الفلس ــس عل ــتهدفت التجس اس
حتــى فــي أكثــر املواقــع خصوصيــة، مــن 
مرحلــة مــا قبــل النكبــة الفلســطينية عــام 
1948، وبعدهــا، إثــر إخضــاع األراضــي التــي 
ــروراً  ــام 1948، م ــكري ع ــم عس ــا حلك احتلته
ــوالً  ــام 1967، وص ــد ع ــكري بع ــم العس باحلك

ــذا. ــا ه ــى يومن إل

 تكمــن أهميــة هــذا املوضــوع مــن كــون 
ــد  ــت أح ــا زال ــت وم ــطينيني كان ــة الفلس رقاب
أهــم أهــداف احلركــة الصهيونيــة لفهــم 
واقــع الفلســطينيني الختراقــه وتقســيمه 
ــي  ــات الت ــت املعلوم ــه، إذ لعب ــيطرة علي والس
جمعتهــا احلركــة الصهيونيــة مــن خــالل 
أنشــطتها التجسســية علــى الفلســطينيني 
وأوضــاع  معيشــتهم  وأمنــاط  وممتلكاتهــم 
وضــع  فــي  مهمــاً  دوراً  ومداخلهــا  القــرى 
الفلســطينيني  وتهجيــر  لقتــل  اخملططــات 

مــن أراضيهــم العــام 1948، كمــا أدارت إســرائيل حكمــاً عســكرياً علــى املناطــق 
التــي احتلتهــا العــام 1948، والعــام 1967 أخضعــت فيــه الســكان لرقابــة يوميــة 
جتسســت مــن خاللــه علــى الفلســطينيني فــي احليــز العــام »املقاهــي، املســاجد، 
الكنائــس، املالعــب، الشــوارع«، وحتــى فــي احليــز اخلــاص مــن خــالل زراعــة أجهــزة 
ــى أنشــطة التجســس  ــد املرســل، وصــوالً إل ــف وفــي البري ــى الهوات التنصــت عل
التــي توجتهــا إســرائيل عبــر عقــود طويلــة مــن البحــث ببرامــج جتســس قائمــة 
ــي  ــا برنامج ــح« ومنه ــر »فضائ ــر عب ــذت تظه ــة، وأخ ــة التكنولوجي ــى املعرف عل

»بيغاســوس« »ولســان الشــياطني«.

العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين
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وعلــى الرغــم مــن أن ممارســات التجســس التــي نفــذت قبــل نكبــة العــام 1948 قــد 
تغيــرت أســاليبها وأدواتهــا، فعلــى ســبيل املثــال، لــم تعد إســرائيل جتري مســوحات 
جغرافيــة للقــرى الفلســطينية عبــر أفرادهــا، بــل عبــر أنظمــة جغرافيــة قائمــة 
علــى التطــور التكنولوجــي، إال أن أهميــة دراســة هــذه األمنــاط تاريخيــاً تنبــع مــن 
فهــم الســياق الــذي أدارت فيــه احلركــة الصهيونيــة اســتعمار فلســطني، وتأكيــداً 
علــى الهــدف الثابــت فــي التجســس علــى الفلســطينيني لضبطهــم وعقابهــم، 

وإن اختلفــت األدوات والتقنيــات التــي طبقتهــا عبــر الزمــان واملــكان.

فــي هــذه املقالــة، نناقــش أنشــطة التجســس التــي مورســت علــى الفلســطينيني 
خــالل املراحــل التاليــة:

مرحلة ما قبل احتالل عام 1948.• 

مرحلة ما بني 1967-1948.• 

مرحلة ما بعد 1967.• 

مرحلة التجسس التقني والتكنولوجي الرقمي.• 

 أوالً: مرحلة ما قبل استعمار فلسطني:

تقــدم الباحثــة »رونــا ســيلع« مــن خــالل دراســة معمقــة لألرشــيفات الصهيونيــة 
مســحاً ألدوات وآليــات رقابــة الفلســطينيني قبــل قيــام الدولــة الصهيونيــة 

ــية:  ــطة رئيس ــة أنش ــا بثالث وتلخصه

ــوحات . 1 ــراء مس ــة بإج ــة الصهيوني ــت املؤسس ــراد: إذ قام ــات األف ــع بيان جم
ــني  ــيني ومقاتل ــني وسياس ــطني اجتماعي ــن ناش ــني م ــراد الفاعل ــي األف تغط
ــم  ــة معه ــم وإدارة املعرك ــم توجهاته ــة لفه ــي محاول ــان ف ــر وأعي ومخاتي
ــات  ــخاص معلوم ــات األش ــملت ملف ــني، فش ــني محتمل ــن متعاون ــث ع للبح
ــة،  ــة، املنطق ــوالدة، الصل ــخ ال ــة، تاري ــب، احلمول ــة، اللق ــم، العائل ــل: االس مث
العنــوان، مــكان العمل، مــكان الوظيفــة، الديــن، القوميــة، االنتماء السياســي، 
ــارب،  ــر، أق ــرة التأثي ــخص، دائ ــات الش ــالك، مواصف ــادي، األم ــع االقتص الوض
مســتوى وطبيعــة العالقــات مــع الســلطات، مســتوى وطبيعــة عالقتــه مــع 

ــكرية. ــية أو العس ــاطاته السياس ــجل نش ــود، س اليه

العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على الفلسطينيين
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ــا: إذ . 2 ــطينية وخالياه ــات الفلس ــول التنظيم ــات ح ــات ومعلوم ــع بيان جم
تأسســت وحــدة الرصــد املتخصصــة بذلــك عــام 1939 علــى خلفيــة الثــورة 
ــات. ــي املعلوم ــاً ف ــاة نقص ــا الهاغان ــت فيه ــي واجه ــرى الت ــطينية الكب الفلس

جمــع بيانــات ومعلومــات حــول القــرى واألحيــاء الفلســطينية: وانطلــق هــذا . 3
ــى  ــوى عل ــذي احت ــرى« ال ــف الق ــي »مل ــرن املاض ــات الق ــي أربعيني ــروع ف املش
معلومــات تفصيليــة عــن 1000 قريــة فلســطينية وشــملت: املوقــع اجلغرافــي، 
مــوارد القريــة، بئــر املــاء، نقــاط االرتــكاز االقتصاديــة للقريــة، أعــداد املواشــي، 
ــل  ــن داخ ــخاص املؤثري ــة، األش ــي القري ــية ف ــالت الرئيس ــل، العائ ــا النح خالي
ــة1، وخــالل بحــث فــي  ــة، صــوراً ملداخــل القري ــة وجوي ــة، صــوراً أرضي كل عائل
أرشــيف تاريــخ »الهاغانــاة«، عثــرت أليشــه باســيكن علــى مئــات »مســوحات 
القــرى« التــي أعدهــا رجــال وحــدة اخملابــرات )شــاي( العربيــة فــي »الهاغانــاة« 
ــن  ــا م ــون كل منه ــي يتك ــوحات الت ــذه املس ــات، ه ــنوات األربعيني ــالل س خ
ــية  ــة أساس ــة ودميغرافي ــات جغرافي ــت معلوم ــات تضمن ــالث صفح ــي ث حوال

حــول كل قريــة2.

ــية، إذ  ــطة التجسس ــذه األنش ــذ ه ــة تنفي ــى كيفي ــيلع إل ــيكن وس ــرق باس تتط
كان مصــورو الباملــاخ يخرجــون فــي جــوالت استكشــافية لتصويــر القــرى، وكانــوا 
يقومــون بتصويــر القريــة مــن عــدة جوانــب ثــم يلصقــون الصــور ويقومــون بترقيــم 
ــت  ــد كان ــا، وق ــا ومخارجه ــة فيهــا ومداخله ــي احليوي ــى املبان ــارة إل ــي واإلش املبان
الطــرق التــي يّتبعهــا اجلّوالــة مــن أجــل جمــع املعلومــات تشــمل التنكر علــى هيئة 
ــكنها  ــي يس ــق الت ــى املناط ــّوه إل ــلل املم ــني أو التس ــافة( فضولي ــني )كش متفرج
الفلســطينيون، ســواء كان ذلــك فــي القــرى أو املــدن، مســح األرض والطوبوغرافيــا، 
مســح احليــز احلضــري، املســاجد، أماكــن التجمهــر العــام، النباتــات والزراعــة ومــا 
شــابه3، كمــا أن جــزءاً مــن هــذه النشــاطات كانــت جتــري فــي العــادة حتــت ســتار 
ــرة  ــل املبتك ــدام، واحلي ــى األق ــيراً عل ــة س ــات الطبيعي ــة أو النزه دروس الطبيع
للتصويــر مــن اجلــو حتــت ســتار فعاليــات نــادي الطيــران، أو رحــالت جويــة رومانســية 
يتــم فيهــا إخفــاء الكاميــرا والفيلــم فــي أجــزاء متعــددة مــن الطائــرات مــن أجــل 
خــداع الســلطات البريطانيــة التــي كانــت حتظــر القيــام مبثــل هــذه النشــاطات4، 
وكان اجلوالــة فــي حــال وجــود فلســطينيني فــي احمليــط ميوهــون نشــاطاتهم مــن 
ــر، كان  خــالل التمثيــل واالدعــاء بأنهــم يصــورون بعضهــم بعضــاً، وخــالل التصوي
ــي، بحيــث  ــز املكان ــة أو احلي ــر جانــب ممكــن مــن القري املصــور يحــاول التقــاط أكب
يكــون زمــالؤه فــي أســفل الصــورة أو هامشــها، ثــم يتــم تشــويه الوجــوه الحقــاً 
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كــي ال يتــم اإلمســاك باملوثقــني5.

ــات  ــكال ممارس ــد أش ــح أح ــرائيل نيت ــروي يس ــرائيل«، ي ــي إس ــه »وطن ــي كتاب ف
التجســس علــى الفلســطينيني، إذ عمــل كجاســوس بتكليــف مــن قــوات الهاغاناة 
بدعــوى أنــه صحفــي، وقــام بنشــر صــور الثــوار فــي الصحــف الفلســطينية بهدف 
التقــرب منهــم وكســب ثقتهــم وتعزيــز مكانتــه بينهــم، حتــدث بأنــه مــن خــالل 
ذلــك اســتطاع جمــع املعلومــات عــن عبــد القــادر احلســيني وعــن الثــوار، ونهــب 

بعــض األغــراض الشــخصية للحســيني بعــد حلظــات مــن استشــهاده6.

وعثــرت أليشــه باســكني أثنــاء بحثهــا أيضــاً فــي أرشــيف »الهاغانــاة« علــى قائمة 
ــة  ــة الصهيوني ــت احلرك ــف كان ــل كي ــا، وحتل ــة حيف ــي مدين ــي ف ــماء املقاه بأس
تســتهدف هــذه املقاهــي للتجســس علــى النشــطاء الفلســطينيني، مشــيرة إلــى 
ــال  ــة فــي اخملي ــة والتقاعــس والبطال ــزاً لتدخــني األرجيل ــت حي أن املقاهــي، وإن كان
ــى  ــت بالنســبة إل ــات كان ــي األربعيني ــي جتــاه الفلســطينيني، إال أنهــا ف الصهيون
ــاً  ــكرية، أو موقع ــدة عس ــالح أو قاع ــتودعاً للس ــكل مس ــاة تش ــة الهاغان منظم
للقيــادة أو إطــالق النــار7، إذ قامــت »الهاغانــاة« بتصنيــف املقاهــي مــن قبــل عمــالء 
وحــدة اخملابــرات لثالثــة أنــواع: »النــوع األول« املقاهــي التــي يتجمــع فيهــا نشــطاء 
ــي يتجمــع فيهــا النشــطاء،  ــي« املقاهــي الت ــوع الثان مــن املاضــي واحلاضــر، و»الن
ــع  ــي يتجم ــي الت ــث« املقاه ــوع الثال ــوع األول«، و»الن ــن »الن ــّل م ــة أق ــن بدرج لك
فيهــا أشــخاص كانــوا نشــطاء خــالل األحــداث وســوف يكونــون نشــطاء فــي حالــة 

القالقــل واالضطرابــات، لكنهــم فــي الوقــت احلالــي غيــر نشــيطني8.

مــن هنــا ميكــن أن نفهم كيــف أن حتويــل املشــروع الصهيوني مــن فكرة إلى ممارســة 
تطلــب العمــل علــى خلــق مؤسســة صهيونيــة للتجســس علــى الفلســطينيني، 
فتشــكل فــي العــام 1918 »مكتــب املعلومــات« )مســراد هيديعــوت( كمؤسســة 
ــات  ــع املعلوم ــرب وجم ــطينيني والع ــة الفلس ــس ومراقب ــي التجس ــت ف تخصص
عنهــم وعــن حتركاتهــم وأمنــاط معيشــتهم9. وقد باشــر »مكتــب املعلومــات« عمله 
ــول  ــه وح ــات حول ــع املعلوم ــطيني وجم ــي الفلس ــعب العرب ــركات الش ــد حت برص
أمالكــه وأراضيــه، وحــول أهــم التطــورات والتغيــرات فــي صفوفــه، وأولــى أهميــة 
قصــوى لرصــد ومراقبــة ومتابعــة نشــاطات احلركــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي 
باشــرت بتنظيــم صفوفهــا فــي أعقــاب احلــرب العامليــة األولــى، وخاصــة نشــاط 
ــية  ــات السياس ــة والفعالي ــرات الوطني ــيحية واملؤمت ــالمية- املس ــات اإلس اجلمعي
اخملتلفــة ونشــاطات النــوادي العربيــة ســواء السياســية أو الثقافيــة10. كمــا 
وضــع »مكتــب اخملابــرات« فــي القســم السياســي التابــع للجنــة التنفيذيــة فــي 
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املنظمــة الصهيونيــة فــي فلســطني منــذ العــام 1920، خطــة مــن أجــل التالعــب 
ــارة النزعــات بينهــم.11   باالختالفــات بــني الفلســطينيني وإث

ــم  ــم وعائالته ــطينيني وممتلكاته ــى الفلس ــس عل ــات التجس ــت ممارس ــد لعب لق
وأوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة وأمنــاط معيشــتهم قبــل اإلعــالن عــن قيــام 
ــدة  ــر هني ــاء بتعبي ــو واإلنش ــة احمل ــق ثنائي ــي حتقي ــاً ف ــرائيل«، دوراً مهم ــة إس »دول
ــراً  غــامن، إقامــة دولــة صهيونيــة ومحــو الوجــود الفلســطيني12،  كمــا حققــت أث
ملموســاً عبــر جمــع وتصنيــف مكثــف للمعلومــات، واستكشــاف لالنقســامات، 
وتنشــئة كادر متخصــص لديــه معرفــة بالســكان األصليــني،13 يقــول أحــد العاملني 
ــرى  ــن الق ــات ع ــع املعلوم ــة جلم ــب امليداني ــة للكتائ ــافة التابع ــرق الكش ــي ف ف
الفلســطينية ويدعــى زيروبافيــل فيرميــل: »قلــت لنفســي: لــو وجدنــا أنفســنا فــي 

خضــم احلــرب، فعلينــا احتــالل هــذه القــرى، لكــن هــل نعــرف عنهــا شــيئاً«14.

ــذه  ــن ه ــة ع ــات التفصيلي ــي املعلوم ــة ه ــدف، واملعرف ــي اله ــة ه ــت املعرف كان
القــرى واملــدن الفلســطينية والنشــطاء فيهــا، وميكــن القــول إن هــذه املعلومــات 
التــي جمعــت مــن خــالل أنشــطة التجســس عبــر عقــود، قــد شــكلت األســاس 
العملــي ملــا نفــذ أثنــاء مأســاة العــام 1948، التــي توجتهــا »خطــة دالــت«، وكانــت 
تقضــي هــذه اخلطــة باالســتيالء علــى النقــاط الرئيســية بالبــالد، وعلــى الطــرق، 
قبــل رحيــل البريطانيــني، كمــا كانــت تقضــي بتوســيع الدولــة اليهوديــة إلــى أبعــد 
ــى أن  ــة15، مبعن ــرى العربي ــرق« الق ــف« و»ح ــت »نس ــيم، وتضمن ــدود التقس ــن ح م
احلركــة الصهيونيــة عنــد تنفيذهــا لعمليــة إبــادة الفلســطيني والســيطرة علــى 
ــات التــي خولتهــا إدارة هــذه  ــت قــد امتلكــت كافــة املعلومــات والبيان األرض، كان
ــات  ــن ممارس ــم م ــب مه ــى جان ــوه إل ــة، ن ــريف كناعن ــع ش ــث م ــي حدي ــادة. ف اإلب
ــة  ــة مبقي ــل القري ــع مداخ ــق جمي ــرائيلية تغل ــوات اإلس ــت الق ــر إذ كان التهجي
علــى مدخــل واحــد، ثــم تبــدأ بنســف القريــة مــن مداخــل القريــة املغلقــة لدفــع 
النــاس للخــروج منهــا عبــر إتاحــة منفــذ واحــد لهــم16. مــن خــالل ذلــك، ميكــن أن 
نفهــم كيــف شــكلت معرفــة مداخــل القريــة علــى ســبيل املثــال عبــر أنشــطة 

ــر علــى األرض. التجســس دوراً فــي رســم مخططــات التهجي

ثانياً: مرحلة ما بني 1967-1948
ــم  ــرض احلك ــراراً بف ــرائيلية ق ــة اإلس ــذت احلكوم ــاة، اتخ ــام املأس ــاب ع ــي أعق ف
العســكري علــى الفلســطينيني الذيــن بقــوا فــي بيوتهــم فــي يافــا واللــد 
والرملــة بعــد احتــالل تلــك املــدن ســنة 17.1948 لــم يكــن طابــع املهمــة املوكلــة 
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للحكــم العســكري عســكرياً أو أمنيــاً، بــل كان مدنيــاً باألســاس، وجتســدت هــذه 
املهمــة فــي فــرض الرقابــة علــى األقليــة العربيــة فــي إســرائيل وإلغــاء حرياتهــا 
ــات  ــة انعكاس ــة أمني ــا رقاب ــن أنه ــي أعل ــة الت ــذه الرقاب ــت له ــة، وكان الدميقراطي
يوميــة متعــددة، متحــورت فــي التضييــق علــى حريــة التنقــل ومنعهــا، واملقصــود 
بهــذا التنقــل، التنقــل بــني منطقــة وأخــرى، أو بــني القــرى اخملتلفــة، للوصــول إلــى 
ــم  ــة والتعلي ــغيل والصح ــز التش ــى مراك ــول إل ــة الوص ــة، وحري ــول الزراعي احلق
ــم  ــة التنظي ــل، وحري ــة العم ــى حري ــق عل ــك التضيي ــوق، وكذل ــارة والتس والتج
اجلماهيــري والسياســي واحلريــة االقتصاديــة واحلريــة فــي مناهــج التعليــم واحلريــة 
فــي كل نشــاط مســتقل18، كمــا ركــز احلكــم العســكري علــى املراقبــة األمنيــة 
ــاط  ــي أوس ــي ف ــم السياس ــل والتنظي ــة والعم ــات احلرك ــع حري ــالل من ــن خ م
ــة  ــات اجلاري ــت بالعملي ــم وحتكم ــرائيل« حتركاته ــددت »إس ــرب، وح ــني الع املواطن
ــت  ــا منع ــام، كم ــي الع ــط العرب ــع احملي ــم م ــت تواصله ــاطهم ومنع ــي أوس ف
ــى  ــة إل ــب(، باإلضاف ــث والنق ــل واملثل ــة )اجللي ــم الثالث ــي جتمعاته ــم ف تواصله
ــا  ــة كحيف ــدن اخملتلط ــاً بامل ــرف الحق ــا ع ــت فيم ــي تبق ــرة الت ــات الصغي التجمع
ــة وعــكا19. كمــا أسســت »إســرائيل« فــي العــام 1949 جهــاز  ــد والرمل ــا والل وياف
األمــن اإلســرائيلي العــام »الشــاباك«، فانخــرط هــذا اجلهــاز فــي نشــاطات رقابــة 
واســعة النطــاق جلوانــب كثيــرة مــن حيــاة الفلســطينيني، مبــا شــمل صفوفهــم 
ــة،  ــم الترفيهي ــة ولقاءاته ــم العام ــاجدهم وأماكنه ــم ومس ــية ومكاتبه املدرس
ــة  ــت الهاتفــي، والرقاب ــب التنص ــى جان ــية، إل ــى مواقفهــم السياس ــى يتقص حت
علــى البريــد، وزرع أجهــزة التجســس فــي أنظمــة االتصاالت20.خــالل بحــث أحمــد 
ــالً كيــف  ــة، مث الســعدي فــي األرشــيف اإلســرائيلي، يذكــر تفاصيــل هــذه الرقاب
كانــت تتــم عمليــة مراقبــة الطلبــة فــي صفوفهــم، فعندمــا كتــب أحــد الطــالب 
علــى اللــوح عبــارة »يــا لهــذه اخلــراف التــي ال تعــرف الفــارق بــني جزارهــا وراعيهــا«، 
جنــدت اإلدارة عيونــاً للمراقبــة مــن بــني الطــالب ملعرفــة مــن كتــب هــذه العبــارة، 
لتقــوم بعــد ذلــك بفصــل الطالــب الــذي قــام بكتابتهــا، وعلــى إثرهــا، تبــني أنــه 
ــني  ــغلني، أي املمثل ــر  املش ــت جتب ــا كان ــيوعي21، كم ــزب الش ــة باحل ــى صل كان عل
ــا  ــني مبراقبته ــق املكلف ــي املناط ــوا ف ــكري أن يعيش ــم العس ــني للحك اإلقليمي
للحصــول علــى املعلومــات مباشــرة، إلــى  جانــب املتعاونــني الذيــن كانــوا ينقلــون 
املعلومــات التــي يفصــح عنهــا النــاس فــي لقاءاتهــم العامــة أو خــالل انتقالهــم 
ــن  ــة م ــة مجموع ــت تعبئ ــف مت ــر كي ــا يذك ــة22، كم ــل العام ــائل النق ــي وس ف
املتعاونــني، مــن شــأنها إحبــاط أي نــزوع لــدى الفلســطينيني إلــى االنفصــال عــن 
الدولــة، وتكــون هــذه اجملموعــات مكلفــة بالتجســس وتزويــد الدولــة مبعلومــات عــن 
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ــي23. ــع العرب اجملتم

ــة  ــكري سياس ــم العس ــى احلك ــية، تبن ــطة التجسس ــذه األنش ــالل ه ــن خ وم
ــح،  ــاً لنظــام صــارم مــن التصاري العقــاب، إذ أخضــع الفلســطيني خضوعــاً فعلي
ــكناه  ــة س ــارج منطق ــاط خ ــأي نش ــام ب ــن أراد القي ــى كل م ــب عل ــت توج فكان
احلصــول علــى تصريــح مــن احلكــم العســكري24، وقــام العســكريون العاملــون فــي 
جهــاز احلكــم العســكري بإصــدار تصاريــح تســمح بالتنقــل »ملــن يرضــون عنهــم، 
وأحجمــوا عــن منحهــا للمغضــوب عليهــم«25، وقــد كانــت »شــرعية« هــذا العقاب 
ــادة،  ــذه امل ــب ه ــنة 1945، وحس ــاع س ــني الدف ــن قوان ــادة 125 م ــن امل ــتمدة م مس
كان يحظــر علــى كل عربــي »داخــل دولــة إســرائيل« أن يدخــل املناطــق املغلقــة أو 
يخــرج منهــا دون احلصــول علــى تصريــح خطــي مــن احلاكــم العســكري، وكانــت 
هــذه املــادة كافيــة لتحطيــم معارضــة أي فــالح أو عامــل عربــي أو مواطــن بســيط 
»يجــرؤ« علــى معارضــة احلكــم العســكري ألي ســبب كان، أو يرفــض التعــاون معــه، 
وبصــورة خاصــة، مــن لهــم ارتباطــات مبنظمــات سياســية »ال يرضــى« عنهــا احلكم 

العســكري26.

ثالثاً: مرحلة ما بعد العام 1967

ــد  ــت مــع الســيطرة علــى املزي االنعطافــة املهمــة فــي نشــاطات التجســس كان
مــن األراضــي فــي أعقــاب نكســة العــام 1967، إذ أخضعــت الضفــة الغربيــة وقطاع 
ــى  ــح عل ــا يصطل ــرائيل م ــدت إس ــرائيلي، وأوج ــكري اإلس ــم العس ــزة للحك غ
تســميته »روابــط القــرى«، ومــع أن هــذه اجملموعــة قــد تعاونــت مــع اإلســرائيليني 
للتجســس علــى الفلســطينيني وفــق بنــاء مؤسســاتي حــاز ســلطة مــن احلكــم 
ــن  ــت م ــد عمل ــط ق ــذه الرواب ــون ه ــي ك ــن ف ــك تكم ــة ذل العســكري، إال أن أهمي
ــة  ــى معرف ــي عل ــا، وه ــي إليه ــي تنتم ــا الت ــطينية ذاته ــة الفلس ــل اجملموع داخ
بطباعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وأســماء عائالتهــا، ومخاتيرهــا، والنشــطاء داخلهــا، 

ــية. ــم السياس ــة، وانتماءاته ــم االقتصادي وأوضاعه

تشــكلت الروابــط فــي مجموعــة مــن القــرى الفلســطينية، ويعــود التأســيس إلــى 
ــام 1978  ــون« الع ــم ميلس ــى دودين لـ»مناحي ــب فيها مصطف ــي ذه ــة الت اللحظ
حامــالً مقترحــاً حــول ضــرورة إنشــاء جســٍم بديــٍل عــن منّظمــة التحريــر، يخضــع 

للسياســات الصهيونّيــة، وكان أن تأسســت الروابــط التاليــة: 
رابطة قرى اخلليل.• 
رابطة قرى بيت حلم.• 
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رابطة قرى نابلس.• 
رابطة قرى طولكرم )طولكرم- قلقيلية- سلفيت(.• 

رابطة قرى رام اهلل.• 
رابطة قرى جنني.• 
رابطة قرى قباطية 27.• 

حــازت هــذه الروابــط علــى امتيــازات قدمــت لهــم مــن احلكم العســكري، وشــكلت 
ــطينيني  ــى الفلس ــس عل ــن التجس ــم م ــم مكنته ــلطة له ــازات س ــذه االمتي ه
ــر الفلســطيني  ــزاز حتــت ظــرف احلاجــة واالضطــرار، إذ كان يجب ومعاقبتهــم باالبت
ــي  ــزاز مال ــع البت ــاك كان يخض ــط، وهن ــن الرواب ــه م ــع معامالت ــم وتوقي ــى خت عل
ومعلوماتــي. فــي مقابلــة مــع عبــد املنعــم »ك«، حتــدث عــن الكيفيــة التــي كانــت 
روابــط القــرى تقــوم فيهــا بابتــزاز الفلســطينيني عبــر منظومــة االمتيــازات التــي 

قدمتهــا لهــم إســرائيل:

»قــد يحتــاج الواحــد منــا إلــى رخصــة عمومــي، أو يريد فتــح محــل، أو يريــد احلصول 
علــى التصريــح. فــي مثــل هــذه احلــاالت، كان يجــب أن يذهــب لروابــط القــرى حتــى 
ــالل أن  ــات االحت ــن سياس ــال، كان م ــبيل املث ــى س ــوره.. فعل ــاز أم ــتطيع إجن يس
ــرة  ــالل فت ــهر. خ ــتة أش ــد س ــا إال بع ــودة له ــن الع ــع م ــطني مين ــادر فلس ــن يغ م
ــي  ــة ف ــطني بالدراس ــالب فلس ــن ط ــر م ــب الكثي ــات، رغ ــبعينيات والثمانيني الس
اخلــارج بســبب البعثــات الكثيــرة فــي تلــك الفتــرة، فــكان يضطــر الطالــب حتــى 
يحصــل علــى تصريــح للســفر مــن اجلســر أن يذهــب لروابــط القــرى، وهنــاك كان 
يتــم ابتــزازه للتعامــل مــع اإلســرائيليني، كمــا يجبــر علــى دفــع مبلــغ مالــي كبيــر 
للحصــول فقــط علــى تصريــح، وإذا حصــل علــى تصريــح، فإنــه مينــع مــن العــودة 
إلــى فلســطني إال بعــد ســتة أشــهر28.كما حتــدث تيســير »ج« كيــف كان احلكــم 
ــح أو  ــتصدار تصري ــط الس ــودة للرواب ــطيني الع ــى كل فلس ــم عل ــكري يحت العس

الســماح لــه بالســفر.. إلــخ، يقــول:

»كانــت النــاس تلجــأ لروابــط القــرى ألنهــا مجبــرة علــى اللجــوء لهــا، أنــا إذا ذهبــت 
لــإلدارة املدنيــة، ســيقول لــي املوظــف هنــاك، اذهــب إلــى الشــخص الفالنــي، الــذي 
هــو مــن روابــط القــرى، حتــى أســتطيع احلصــول علــى تصريــح للعمــل، فيضطــر 
للجــوء لروابــط القــرى، ويعطــي للشــخص 100 دينــار مثــالً، يــروح يجيــب التصريــح 

فــي ســاعة«29 .
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وبســبب هــذه الســلطة التــي قدمــت لهــم مــن احلكــم العســكري، قامــت الروابط 
مبمارســات »عقابيــة« عنيفــة، فاســتخدموا القــوة باالعتــداء علــى البلــدات التــي 
رفضــت االنضمــام إليهــم، كمــا حــدث أثنــاء مداهمــة الروابــط لبلــدة الظاهريــة 
ــات،  ــة واجلامع ــز التعليمي ــى املراك ــداء عل ــا مت االعت ــو( 1982، كم ــوز )يوني ــي 5 مت ف
ففــي 8 كانــون الثانــي )ينايــر( 1983، اقتحمــت مجموعــة مســلحة تتبــع لرابطــة 
ــى  ــة انته ــع الطلب ــدام م ــع ص ــل ووق ــة اخللي ــي جلامع ــرم اجلامع ــل احل ــرى اخللي ق
بإشــهار أســلحتهم بوجــه الطــالب، كمــا اقتحمــت مجموعــة مســلحة تابعــة 
ــام أحــد  ــل- بيــت حلــم احلــرم اجلامعــي جلامعــة بيــت حلــم، وق لرابطــة قــرى اخللي
ــى  ــط إل ــدت الرواب ــر. وعم ــكل مباش ــار بش ــالق الن ــة بإط ــة الرابط ــراد مجموع أف
مراقبــة الشــوارع أثنــاء أي ضــرب للحجــارة، ومحاولــة اإلمســاك بالشــباب وتخريــب 
املمتلــكات، كمــا ســيرت دوريــات ليليــة واعترضــت املركبــات ودققــت فــي الهويات30. 
ــم  ــاز معامالته ــم إجن ــاء محاولته ــطينيني أثن ــى الفلس ــاً عل ــت عقاب ــا مارس كم
اليوميــة. حتــدث راضــي »ج« كيــف أن »الروابــط قــد أصبحــت لهــا مقــرات وأفرادهــا 
ــت  مســلحون، ومارســت مــن خــالل ذلــك اعتــداء علــى الفلســطينيني، كمــا كان

حتــاول جتنيــد فلســطينيني للتعــاون مــن خــالل التلويــح بتوفيــر تصاريــح«31.

ــي  ــازات الت ــط مــن خــالل االمتي ــي حازتهــا الرواب ــى الرغــم مــن الســلطة الت وعل
قدمــت لهــم مــن احلكــم العســكري وتســليحهم وحمايتهــم، إال أنهــم تعرضــوا 
للنبــذ ووصمــوا بالعمالــة، ومت اغتيــال بعــض قياداتهــا مــن خــالل نصــب الكمائــن، 
وإطــالق الرصــاص علــى منــازل أعضــاء وقيــادات روابــط القــرى وســياراتهم اخلاصــة، 

كمــا تعرضــت مركبــات البعــض منهــم للحــرق32.

رابعاً: مرحلة التطور الرقمي والتكنولوجي

أثيــرت فــي اآلونــة األخيــرة بعــض التقاريــر التــي كشــفت عــن اســتخدام دول عديدة 
برنامــج »بيغاســوس« اإلســرائيلي للتجســس علــى الهواتــف، الــذي القــى ردود فعل 
ــني  ــيني وصحفي ــطاء وسياس ــتهدف نش ــج اس ــذا البرنام ــاً أن ه مدوية، خصوص
ــاع  ــد اجتم ــرون لعق ــي ماك ــس الفرنس ــا الرئي ــك، دع ــر ذل ــى إث ــات33. عل وحكوم
اســتثنائي بعــد نشــر تقاريــر تفيد بــأن برنامج التجســس اإلســرائيلي »بيغاســوس« 
قــد اســتهدف هاتفــه34. كمــا أثيــر تقريــر تنــاول تطويــر شــركة إســرائيلية برنامجــاً 
أطلقــت عليــه »لســان الشــياطني« ومت بيعــه لــدول اســتخدمته للتجســس علــى 
ــر  ــل فيســبوك وتويت ــى مواقــع شــهيرة -مث معارضيهــا، إذ متكــن مــن التســلل إل
وجيميــل وياهــو- جلمــع املعلومــات وقــراءة رســائل الضحايــا واالطــالع علــى الصــور، 
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كمــا اســتطاع البرنامــج إرســال رســائل بالنيابــة عــن املســتهدفني.35

ــن  ــوالً م ــاً مه ــدر كم ــرائيل تص ــة أن إس ــروة فطافط ــف وم ــدمي الناش ــش ن يناق
التكنولوجيــا العســكرية واألمنيــة اإللكترونيــة، إذ تنشــط فــي إســرائيل 27 
شــركة متخصصــة فــي املراقبــة، وهــو أعلــى عــدد مــن الشــركات علــى مســتوى 
العالــم نســبة إلــى عــدد الســكان، وفــي عــام 2014، جتاوزت صادراتهــا مــن 
ــى  ــة عل ــة واملراقب ــة الهاتفي ــل املراقب ــي، مث ــة واألمــن اإللكترون ــا املراقب تكنولوجي
اإلنترنــت، صادراتهــا مــن املعــدات العســكرية. فــي الوقــت الــذي بيعــت فيــه هــذه 
التكنولوجيــات إلــى األنظمــة االســتبدادية والقمعيــة فــي كولومبيــا وكازاخســتان 
واملكســيك وجنــوب الســودان واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوزبكســتان ودول أخرى36.

مــن جانبــه، يشــير »أليكــس كايــن« إلــى أن تطوير أنظمــة املراقبــة أحد أهــم أهداف 
اجليــش اإلســرائيلي، فعنــد جتنيــد الشــباب اإلســرائيلي فــي اجليــش، يتــم توجيــه 
أذكاهــم لوحــدة اخملابــرات وتعليمهــم كيفيــة التجســس، والقرصنــة اإللكترونيــة، 
وإنتــاج األســلحة الرقميــة الهجوميــة، ويشــير كايــن، وفــق شــهادات أفــراد أنهــوا 
ــة  ــات مراقب ــت بعملي ــدة 8200 قام ــى أن الوح ــتخبارات، إل ــي االس ــم ف خدمته
ــوفت«  ــركة »مايكروس ــت ش ــة37، وكان ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــعة ف واس
قــد أعلنــت عــن فتــح حتقيــق بعــد تقاريــر حــول اســتخدام إســرائيل تكنولوجيــا 
ــى  ــة عل ــي تطويرهــا للرقاب ــركة ف ــهمت الش ــى الوجــوه أس خاصــة بالتعــرف عل
ــر  ــة تقاري ــى خلفي ــك عل ــاء ذل ــة، وج ــة احملتل ــة الغربي ــي الضف ــطينيني ف الفلس
نشــرتها قنــاة »إن بــي ســي« األميركيــة وجريــدة »ذا ماركــو« االقتصاديــة التابعــة 

ــة38. ــس« العبري ــة »هآرت لصحيف

فــي ذات الســياق، ظهــرت كاميــرات املراقبــة كإحــدى أهــم التقنيــات القائمــة علــى 
التطــور التكنولوجــي، التــي غــزت الفضــاء العــام الفلســطيني واســتطاعت رصــد 
ــة ال  ــة متوالي ــورة حلظي ــي بص ــاطهم اليوم ــم ونش ــاء حتركه ــطينيني أثن الفلس
تنتهــي، فشــركة »ميــر« لألمــن، وهــي واحــدة مــن الشــركات التــي تصــّدر منتجــات 
ــت  ــام 1999 وضع ــرائيلية ع ــرطة اإلس ــن الش ــد م ــى عق ــازت عل ــس، ح التجس
مبوجبــه مئــات الكاميــرات فــي املدينــة القدميــة فــي القــدس للتحكــم واالّطــالع 
ــة 42  ــداً بقيم ــام 2011 عق ــت ع ــا وقّع ــة، كم ــل املدين ــداث داخ ــير األح ــى س عل
مليــون دوالر أميركــي مــع بوينــس آيــرس إلنشــاء نظــام »املدينــة اآلمنــة« مــع 1200 

كاميــرا للمراقبــة، متضمنــة تكنولوجيــا التعــرف علــى لوحــات املركبــات39.
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وكانــت جريــدة األيــام قــد أوردت بتاريــخ 5 نيســان )أبريــل( 2021  قيــام قــوات االحتالل 
»اإلســرائيلي« بتركيــب كاميــرات مراقبــة جديــدة فــي بــاب العامــود وســط مدينــة 
القــدس احملتلــة، إذ لفتــت الصحيفــة إلــى أن كاميــرات املراقبــة التي زرعتها شــرطة 
االحتــالل تنتشــر فــي كل زاويــة ملراقبــة حتــركات املقدســيني«40، كمــا أوردت وكالــة 
األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية )وفــا(، قيــام قيــام قوات االحتــالل باالســتيالء على 
ــة فــي محافظــة جنــني لفحــص محتوياتهــا41. ــدة رمان ــة فــي بل ــرات مراقب كامي

وهنــا يُشــار إلــى نوعــني مــن الكاميــرات تنتشــر فــي الشــارع الفلســطيني، أولهمــا 
الكاميــرات التــي تنشــرها قــوات اجليــش »اإلســرائيلي« فــي مــدن وقــرى وشــوارع 
الضفــة الغربيــة والتــي تديرهــا أجهــزة »األمــن اإلســرائيلي«، وثانيهمــا كاميــرات 
املراقبــة التــي يســتخدمها الفلســطينيون لغــرض حمايــة ممتلكاتهــم ومصاحلهــم 
التجاريــة، وقــد اســتطاعت أجهــزة اخملابــرات اإلســرائيلية مــن خــالل هذيــن 
ــا  ــي تنصبه ــرات الت ــطينيني، فالكامي ــة للفلس ــة متوالي ــة مراقب ــني ممارس النوع
أجهــزة »إســرائيل« حتظــى مبتابعــة حلظيــة متواليــة. أمــا كاميــرات املراقبــة التــي 
ــاوم  ــل مق ــوع عم ــة وق ــالل حلظ ــوات االحت ــا ق ــطينيون، فتصادره ــا الفلس ينصبه
علــى األرض، وقــد اســتطاعت مــن خاللهــا كشــف العديــد مــن أعمــال املقاومــة، 
نتجــت عــن ذلــك حمــالت تتكثــف بعــد كل عمــل مقــاوم تطالــب مــن ينصبــون 
هــذه الكاميــرات مبســح DVRK »أي جهــاز تســجيل فيديوهــات كاميــرات املراقبــة 
ــي  ــا، وف ــة رصده ــر زاوي ــا أو تغيي ــص منه ــوا بالتخل ــا«، وطالب ــا وعرضه وتخزينه
اآلونــة األخيــرة، قــام الشــباب الفلســطينيون بوضــع ملصقــات تطالــب بتكســير 
هــذه الكاميــرات والتخلــص منهــا، كمــا أقــدم شــباب فلســطينيون علــى حتطيــم 
كاميــرات املراقبــة أعلــى بــاب القطانيــني )أحــد أبــواب املســجد األقصــى(42، وفــي 
9 متــوز )يونيــو(2021، أقــدم شــباب علــى إحــراق كاميــرات مراقبــة تابعــة لالحتــالل 

فــي بلــدة ســلوان مبدينــة القــدس احملتلــة، خــالل مواجهــات اندلعــت بالبلــدة43.

أمــا فيمــا يتعلــق بالكاميــرات التــي تنصبهــا القــوات اإلســرائيلية، وعلــى الرغم من 
أن أنواعهــا املتخصصــة التــي تتجــاوز فكــرة رصــد اجلســد كجســد، إلــى رصــد كل 
مــا يرافــق الفلســطيني ويكتنــزه مــن زوايــا متعــددة، إال أن أهميــة هــذه الكاميــرات 
تكمــن فــي أن املراقبــني املســتعمرين يجلســون فــي أبــراج مركزيــة يرقبــون 
الفلســطينيني بصــورة متواليــة ولكنهــم غيــر مرئيــني بالنســبة للفلســطينيني، 
ــق  ــي الدقي ــوده اللحظ ــع وج ــة م ــه املرئي ــب بصورت ــاب املراق ــي أوالً غي ــذا يعن وه
مــن أعلــى، ثــم غيــاب املواجهــة املباشــرة بــني املراِقــب »اإلســرائيلي« وبــني املراقـَـب 
الفلســطيني، وتكمــن أهميــة ذلــك فــي فعــل املقاومــة والرفــض لهــذه املمارســات 
ــذي يراقــب كعنصــر بشــري  ــارس جتــاه جســد املســتعِمر ال مــن كونهــا رفضــاً مي
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ــر  ــرا عب ــة الكامي ــل مقاوم ــى فع ــي إل ــروع الصهيون ــي املش ــم ف ــوده مه ووج
تكســيرها والتخلــص منهــا، وهــو مــا يعنــي اســتمرار متواليــة الرقابــة دون خســارة 
ــة  ــات الرقابي ــذه املمارس ــة له ــة املقاوم ــي عملي ــتعِمر ف ــري املس ــر البش العنص
علــى األرض، ومــع رصــد مباشــر وتتبــع دقيــق ملــن قــام بعمليــة الرفــض والتكســير 

ــرات. للكامي

خامتة

ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــق ال ــم الطري ــا فه ــب منه ــتوطنة يتطل ــود املس ــم »وج إن فه
املســتوطنة« بتعبيــر رائــف زريــق، وهــذا يعنــي أن التوجــه لنقــاش ممارســات 
التجســس قبــل عــام املأســاة محاولــة لفهــم الكيفيــة التــي أدارت فيهــا إســرائيل 
عمليــة التخطيــط الســتعمار فلســطني والســيطرة علــى األرض وطــرد ســكانها 
منهــا بالبنــاء علــى املعلومــات التــي جمعتهــا مــن خــالل أنشــطتها التجسســية، 
إن فهــم حقيقــة مــا وقــع عــام النكبــة ال يختــزل باحلــدث ذاتــه املتمثــل بالقتــل، أو 
التهجيــر، وإمنــا بفهــم الطريقــة التــي أُديــرت فيهــا عمليــة القتــل والتهجيــر، ولئن 
كانــت ممارســات التجســس قــد لعبــت دوراً مهمــاً فــي اســتعمار فلســطني، فإنهــا 
تكثفــت فــي أعقــاب عــام النكبــة حتــت احلكــم العســكري ســواء للمناطــق التــي 
احتلتهــا إســرائيل فــي أعقــاب عــام النكبــة 1948، أو التــي احتلتهــا فــي أعقــاب 
النكســة 1967، إذ توصلــت إســرائيل بعــد هاتــني احلربــني إلــى أن مــن جنحــوا فــي 
البقــاء فــي فلســطني لــن يرحلــون منهــا، وبالتالــي، فــإن ممارســات التجســس التــي 
طبقتهــا علــى الفلســطينيني هدفــت لضبــط الفلســطينيني وعقابهــم، وجتلــى 
ــفر،  ــل والس ــح التنق ــح«، تصاري ــالل »التصاري ــن خ ــية م ــورة أساس ــاب بص العق
فالفلســطيني »اجليــد« باملفهــوم االســتعماري هــو غيــر »املتــورط« بــأي عمــل مــن 
أعمــال املقاومــة، وهنــا قــد يُعطــى تصريحــاً، أمــا الفلســطيني »غيــر اجليــد« بــذات 
ــى  ــول عل ــه احلص ــرم علي ــي، يح ــاوم، وبالتال ــل مق ــورط« بعم ــو »املت ــق، فه املنط
تصريــح. ولئــن كان التجســس ثابتــاً فــي العقيــدة الصهيونيــة، فإنــه كان حتمــاً 
علــى إســرائيل أن تطــور وتســتحدث تقنيــات جديــدة باســتمرار، فبعــد عقــود مــن 
البحــث والتطــور الرقمــي والتكنولوجــي، أضحــت اليــوم إســرائيل ســوقاً رائــدة فــي 
صناعــة وتطويــر أنظمــة املراقبــة والتجســس، وأضحــت منطقــة الضفــة الغربيــة 
ــم  ــر إخضاعه ــطينيني عب ــط الفلس ــا لضب ــات وتطويره ــذه التقني ــراً له مختب
ــي  ــورة ف ــدة ومتط ــة رائ ــها كدول ــة نفس ــم ملوضع ــي، ث ــة ال تنته ــة متوالي لرقاب
تصنيــع هــذه األنظمــة والبرامــج فــي العالــم، إلــى جانــب التصنيــع العســكري.
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