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محور خاص: 
رؤى إسرائيلية حول مشاريع التسوية السياسية 

د. هنيدة غامن: بداًل من املقدمة- هل كانت حرب 
1967 طقس تطّهر إلسرائيل؟

املجلة،  املقاالت في محور  التي تتساجل مع سائر  املقالة،  تقترح هذه 
إعادة قراءة حرب 1967 ليس بوصفها فعال عدوانيا فقط، بل بوصفها 
طقسا سياسيا وثقافيا تطهريا أسهم في نقل إسرائيل من دور الدولة 
مرحلة  النقلة  ه��ذه  متثل  حيث  احملتلة،  ال��دول��ة  دور  إل��ى  املستعمرة 
الدائرة  في  أو  اإلسرائيلي  الداخل  في  س��واء  وإستراتيجية  مفصلية 
الدولية، شرعنت وطبعت إسرائيل إلى حد بعيد بسبب نقل اخلطاب من 
1948 إلى االحتالل وسبل معاجلته.  وتعد هذه النقلة مفصلية بسبب 
بعالج  تطالب  متواترة،  دولية  أنتجته من خطاب مكثف ومطالبات  ما 
، من  التاريخي  السياق  أنه طارىء حدث خارج  لو  آثار االحتالل كما 
غير أن ُيقرأ بوصفه جزءا من حالة استعمارية مترابطة أنتجت في املرة 
األولى دولة على أنقاض شعب، وفي املرة الثانية استدرجت منظومتها 

االستعمارية من أجل العمل على محو بقية هذا الشعب رمزيا. 

يهودا شنهاف: زمن اخلط األخضـر
كان "اخلط األخضر" حداً تعسفيا، جتاهل وجود مجتمع فلسطيني، 
أوص��ال  وق��ط��ع  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  احلضرية  السياسية  بنيته  وجت��اه��ل 
العائلي  النسيج  وم���زق  ف��ظ��ة،  ب��ص��ورة  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  م��ن  الكثير 
قبل  والفلسطينيني  اليهود  بني  احل��رب  تاريخ  على  بالنسيان  وحكم 
في  حدد  األخضر"  "اخل��ط  مسار  أن  من  الرغم  وعلى   .1948 العام 
إلى  وحت���ول   "1967 "ح���دود  بعد  فيما  سمي  أن��ه  إال   1949 ال��ع��ام 
أيضا "يهودية  أطلق عليها الحقاً  التي  مؤشر إلسرائيل "القانونية" 
منطقي  نقاش  إج��راء  إلى  العودة  بأن  الكاتب  ويؤمن  ودميقراطية". 
بأفق  مقرونة  نظرة  إل��ق��اء  ستتيح   1948 ال��ع��ام  مسألة  ح��ول  متزن 
سياسي بعيد النظر، بحيث تفضي إلى إفراز حتالفات سياسية جديدة 

في املنطقة، ومتكن من التفكير خارج القوالب اجلامدة.
 

"حروب  في  أولى  مراجعة  أزوالي:  أريئيال 
إسرائيل"

تعتقد الكاتبة أنه في ضوء الظروف، التي ينفذ فيها اجليش اإلسرائيلي 
إطالع  يتم  ال  فقط  ليس  والتي  السنة،  في  العسكرية  العمليات  مئات 
أيًضا حتى في  تبحث  بل وال  اجلمهور على معظمها بصورة منظمة، 

ص��دارة  يحتل  الدولتني"  "ح��ل  ب�  تسميته  على  اصطلح  ما  أن  مع 
هناك  أن  إال  السياسية،  التسوية  مبشاريع  املنشغل  العام  املشهد 
حلوالً أخرى يتم التداول فيها إّما من خالل احملافل األكادميية وإّما 
من خالل االجتهادات اخلاصة. وال ُبّد من مالحظة أن عمليات تداول 
ب��أن "ح��ّل  القناعة  م��ن  أس��اًس��ا،  تنطلق،  األخ���رى  احل��ل��ول  مشاريع 
معظمها  ف��ي  حتيل  كثيرة،  ألس��ب��اب  للتطبيق  قابل  غير  ال��دول��ت��ني" 
املوقف  وب��ني  الفلسطيني  امل��وق��ف  ب��ني  كبيرة  ف��ج��وات  وج���ود  إل��ى 

اإلسرائيلي إزاء هذا احلّل.
ال��رؤى  م��ن  ملجموعة  ال��ع��دد  ه��ذا  معظم  نخّصص  أن  ارت��أي��ن��ا  وق��د 
السياسية، والتي تتراوح بني  التسوية  اإلسرائيلية بشأن مشاريع 
حل الدولتني وحل الدولة الواحدة وبني حل االحتاد واحلل اإلقليمي، 
ب��ني من���وذج 1967 وب���ني من���وذج 1947-  وي���ت���راوح اس��ت��ن��اده��ا 

 .1948
لم  سياسية  تسوية  مل��ش��اري��ع  أخ���رى  رؤى  ه��ن��اك  أن  ف��ي  ش��ّك  وال 
يشملها هذا احملور اخلاص، فضالً عن وجود اجتهادات موازية في 
هذا الشأن أيًضا لدى الطرف الفلسطيني وسائر األطراف العربية. 
عالوة على ذلك ثمة من يرى أن عدم توفر ظروف سياسية مواتية 
البحث في  الدولتني"، يستدعي  إلى حل، على غرار "حل  للتوصل 
طرق أخرى تؤدي إلى "اتفاقيات جزئية أو مرحلية"، تزكي احلل 
أبرز  أحد  العدد مع  هذا  املقابلة اخلاصة في  يبرز من  كما  األشمل، 
رئاسة  اآلن  يتولى  ال��ذي  السابقني،  اإلسرائيليني  الدبلوماسيني 

"معهد دراسات األمن القومي" في جامعة تل أبيب.
اجلدل  تتناول  إسرائيلية  كتب  على  العدد  هذا  في  القراءات  وتركز 
املختلفة،  م��ش��اري��ع احل���ل���ول  ب��ش��أن  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة  داخ����ل احل���رك���ة 
وخصوًصا من جانب التيارات التي كانت تنادي بحل الدولة الثنائية 
العنف  على  إسرائيل  تأسيس  سنوات  بالصورة  وترصد  القومية، 
جوهر  وحتلل  وُنظمه،  االح��ت��الل  واق��ع  في  املستتر  العنف  ونظام 

العالقة بني املجالني األمني واملدني في إسرائيل. 
ولعل القاسم املشترك ملوضوعات العدد كافة هو أنها تتيح اإلطاللة، 
ارت��ب��اط  خ��الل  م��ن  اإلسرائيلية  السياسة  خلفيات  على  ك��ث��ب،  ع��ن 

حاضرها الراهن مباضيها الذي ال يزال حاضًرا. 
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األطر السياسية املمأسسة وفي أحسن األحوال يجري احلسم بشأنها 
بني املستوى العسكري واملستوى التنفيذي، أنه آن األوان للتوقف عن 
بحث ومناقشة طابع أو ماهية كل عملية من العمليات العسكرية، على 
حدة وبشكل منفصل، وأن يتم طرح السؤال بشأن ماهية النظام الذي 
يدير مثل هذا الواقع احلربي وسط إبقائه خارج إطار النقاش السياسي.  
كما آن األوان للتساؤل ليس فقط بشأن ماهية النظام الذي يعيش حتته 
أولئك الذين يرزحون حتت االحتالل واالستبداد، بل وحتت أي نظام 

يعيش مواطنو ومواطنات الدولة من أصل يهودي؟!

اإلسرائيلي  االحتاد  غرينبيرغ:  لويس  ليف 
الفلسطيني 1 - 2 - 7

ه��ذه امل��ق��ال��ة ت��ط��رح ن��ق��دا مل��ا يسّمى "ح���ّل ال��دول��ت��ني" و"ح���ّل ال��دول��ة 
الواحدة"، وتقترح رؤية بديلة جتاه احتواء الصراع في املستقبل، بدال 
من إيجاد "حّل"، هي رؤية االحتاد اإلسرائيلي الفلسطيني )االحتاد( 
الدولة: دولتان قوميتان دميقراطيتان،  مبستويات مختلفة ملؤسسات 
التكافؤ  وإدارة مشتركة تقع في القدس املوحدة كعاصمة، تقوم على 
استقالل  منها  لكل  فيدرالية(  دول  )أو  أقاليم  وسبعة  التمثيل،  ف��ي 
� 2 � 7" تستوحي  نسبي. ورؤية االحتاد اإلسرائيلي الفلسطيني "1 
ولكنها  األملانية،  الفيدرالية  واملؤسسات  األوروب���ي،  االحت��اد  من��اذج 
تستند أساسا إلى تفسير الكاتب اخلاص لنسيج العالقات اإلسرائيلية 

الفلسطينية.

د" لدولة  أوري ديفيز: اجلدل في صالح حّل "ُمولَّ
واحدة

كان املوقف الذي تبناه الكاتب دائما هو أن محصلة جميع قرارات األمم 
إليها كوحدة واحدة،  إذا ما نظر  املتحدة ذات الصلة بقضية فلسطني، 
سوف تشكل دفاعا مهما عن احلقوق الفلسطينية، وستكون موضوعا 
التي  الدولي،  القانون  ومبادئ  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع��الن  لقيم 
اإلسرائيلي  للصراع  ودائ��م  ع��ادل  حل��ّل  مرجعي  إط��ار  أفضل  تشكل 
الفلسطيني. وكان موقفه أيضا أن منوذج حّل الدولة الواحدة للصراع 
عادل  حل��ّل  الفرص  يوفر  ال��ذي  النموذج  هو  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
ودائم لهذا الصراع. هذه املقالة ترى أن املوقفني غير قابلني للمصاحلة 
بقدر ما يظهران من النظرة األولى، غير أنه يقترح مصاحلة لها فوائد 

شرعية دولية سياسية ودبلوماسية معتبرة.

غيورا أيالند: إعادة التفكير في حل الدولتني
التقليدية  النسخة  وفق  األقل  على   � الدولتني  مقاربة  أن  الكاتب  يعتقد 
املعروضة في الساحة �  ليست احلّل الوحيد املمكن للصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني. ومع أن ميّزتها الوحيدة هي انخراط طرفني فيها فقط، إال 

الفشل في  أنها هي نقطة ضعفها األكثر وضوحا أيضا. وألنه يتوقع 
منذ  م��أزق  ووج��ود   ،2000 العام  مفهوم  إل��ى  تستند  تسوية  حتقيق 
ذلك احلني، فمن املهم التعرف على احتماالت أخرى، من قبيل "اخليار 
األردني" و"احلل اإلقليمي"، بدال من اإلصرار على مفهوم باء بالفشل 

أربع مرات على األقل خالل العقود السبعة املاضية، على حّد رأيه.

مقابلة خاصـة
عوديد عيران: أي حل آخر عدا "حل الدولتني" لن 

يكون جيًدا للطرفني
في هذه املقابلة، التي أجراها بالل ضاهر، مع رئيس "معهد دراسات 
األمن القومي" في جامعة تل أبيب، يعرب د. عوديد عيران عن اعتقاده 
بأنه ال يوجد حل آخر عدا "حل الدولتني". وال ميكن أن يكون هناك 
حل آخر، ألن أي حل آخر هو حل غير جيد لكال الطرفني. لكن مبا أنه ال 
تتوفر في الوقت احلالي شروط سياسية كافية من أجل التوصل إلى 
إلى  يتطّرق  كما  مرحلية.  طريق  عن  البحث  ينبغي  فإنه  الدولتني،  حل 
مطلب االنسحاب إلى حدود 1967 وإلى معنى قبول رئيس احلكومة 
اإليراني  املوضوع  وإلى  الدولتني  حل  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية، 

وقضايا أخرى.

متابعات
ز  جها ع:  غلبوا ريئيل  وأ غولوفنسكي  يوئيل 
باالستيطان  يؤمن  يعد  لم  اإلسرائيلي  القضاء 

اليهودي...
املقال أن جهاز احملاكم في إسرائيل ال يدافع مبا فيه  يدعي كاتبا هذا 
الكفاية عن أسس الدولة اليهودية وعن أركان مشروعها االستيطاني، 
ويطالبان بنقل النقاش في املسائل املصيرية املتعلقة بالصبغة اليهودية 
إلسرائيل من احللبة القضائية/ القانونية إلى املجتمع مبجمله، بحجة 
الشعب  أن تكون في يدي  أن صالحية احلسم في هذه املسائل يجب 
من  مقلصة  نخبة  ي��دي  ف��ي  وليس  واحل��ك��وم��ة،  البرملان  ف��ي  وممثليه 

القانونيني املهنيني، الذين لم ينتخبوا بصورة دميقراطية.

أنطوان شلحـت: فلسطني في برنامج نتنياهو...
اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس  أعلن  كثيرة  وم��ن��اورات  م��راوغ��ات  بعد 
النزاع  »تسوية«  ل���  املستجد  السياسي  برنامجه  نتنياهو،  بنيامني 
اإلسرائيلي- الفلسطيني. وقد جاء ذلك في إطار ما بات يعرف باسم 
يوم  في  اجلامعة  ه��ذه  في  ألقاه  وال��ذي  إي���الن«،  ب��ار  جامعة  »خطاب 
دالالته  هي  وما  البرنامج؟  هذا  حمله  ال��ذي  فما   .2009 حزيران   14
بالنسبة لصاحبه وحلزب الليكود، باعتباره احلزب اليميني األكبر في 
إسرائيل، وبالنسبة للحكومة اليمينية احلالية؟ وما الذي في إمكاننا أن 
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نستشرفه، بناء على هذا البرنامج، فيما يتعلق بالسياسة اإلسرائيلية 
إزاء النزاع وإزاء الشعب الفلسطيني عموًما؟.

قراءات
أنطـوان شلحـت: "الدولة الثنائية القومية" كحّل 

"ينقذ اليهود من نفسهم"!
ق���راءة ف��ي ك��ت��اب "م��ن ب��ري��ت ش��ال��وم ]حت��ال��ف ال��س��الم[ إل��ى إيحود 
]احت�اد[: يهودا ليف ماغنيس والنضال من أجل دولة ثنائية القومية"، 
في  الدولية  العالقات  أس��ت��اذ  هيل�ر،  يوسف  البروفسور  تأليف  م��ن 
اجلامعة العبرية في القدس. ويتناول الكتاب نشاط بعض الشخصيات 
التي استشعرت اخلطر  اليهودية الصهيونية االعتبارية في فلسطني، 
اليهود  إل��ى  فلسطني  "منح"  مجّرد  من  اليهودي  "الييشوف"  على 
فقط، وفًقا ملا نّص عليه وعد بلفور البريطاني في العام 1917، وكذلك 
الثنائية  ال��دول��ة  ال��ع��رب��ي، وعملت على دف��ع ح��ل  ال��وج��ود  م��ن جت��اه��ل 
القومية، ورأت من جملة أشياء أخرى أن هذا احلل رمبا "ينقذ اليهود 

من نفسهم".

مرزوق احللبي: صورة العنف
وخيار النص املشترك!

و"العنف  ال��دول��ة"  "صنيعة  أزوالي-  ألريئيال  مؤلفني  ف��ي  ق���راءة 
املؤسس"- يرصدان بالصورة سنوات تأسيس إسرائيل على العنف 
أزوالي  وت��ؤّش��ر  وُنظمه.  االح��ت��الل  واق��ع  في  املستتر  العنف  ونظام 
العالم  قياس  في  تتجّسد  اإلسرائيلية  الثقافة  في  مشرقة  ظاهرة  إلى 
اإلسرائيلي مبقاييس ما بعد الصهيونية أو ما فوق الصهيونية. مبعنى 
بأفعال  منها  املتعلّق  سيما  ال  اإلسرائيلية،  التجربة  على  حتكم  أنها 

املؤسسة وسياساتها ونتائج هذه السياسات، مبعايير إنسانية تراكمت 
مع جتربة ما بعد احلداثة في معارف ونصوص فالسفة نقديني.

بالل ضاهر: العسكر يحكمون إسرائيل!
بني  العالقة  إل��ى  متجددة  نظرة  دول��ة؟  لديه  "جيش  كتاب  في  ق��راءة 
شيفر  غابريئيل  حترير:  من  إسرائيل"،  في  واملدني  األمني  املجالني 
فصال،  عشر  أح��د  ال��ك��ت��اب  ويشمل  أورن.  وع��م��ي��رام  ب���اراك  وأورن 
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ق��االت أع��دت��ه��ا م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م��ن املتخصصني 
وضع  مركزية:  مواضيع  أربعة  خاللها  من  وتناولوا  اإلسرائيليني، 
املؤسستني  عمل  أمن��اط  واحمل��ل��ي؛  ال��ع��ام  املستويني  على  السياسات 
والتعليم؛  والثقافة  العام  اخلطاب  بلورة  واالجتماعية؛  االقتصادية 
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حلت في اخلامس من حزيران املاضي الذكرى احلادية واألربعون 
حلرب 1967 واحتالل بقية أراضي فلسطني التاريخية. وقد مرت 
اإلعالمي  االهتمام  من  الكثير  تثير  أن  غير  من  العام  هذا  الذكرى 
االحتالل  اجتياح  ورغ��م  ذل��ك،  من  الرغم   وعلى  السياسي.  أو 
ببيروقراطيته القمعية مجمل حياة الفلسطيني في األراضي احملتلة منذ 
1967، يبقى من املهم أن نحاول اخلروج من لغته وزمنه العسكري 
من أجل تقييم آثاره ليس على املستوى احلياتي واآلني فقط- رغم 
تشكيل   في  ودوره  األمد  الطويلة  آث��اره  وأيًضا  بل  الدائم-  إحلاحه 
صيرورة الصراع أوال وصورة إسرائيل ثانيا. ويتم ذلك من خالل 
العمل على كشف دور احلرب وما نتج عنها في خلق خطاطات ذهنية 
جديدة لتوصيف إسرائيل كدولة مختلفة عما كانت عليه قبل هذه 
احلرب. من هنا، أقترح إعادة قراءة حرب 1967 ليس بوصفها فعال 
عدوانيا فقط، بل بوصفها طقسا سياسيا وثقافيا تطهريا أسهم في نقل 

مدير عام املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار.

د. هنيدة غامن *

بحكم األمر الواقع: 

هل كانت حرب 1967 طقس تطّهر إلسرائيل؟
إسرائيل من دور الدولة املستعمرة إلى دور الدولة احملتلة، حيث متثل 
هذه النقلة مرحلة مفصلية وإستراتيجية سواء في الداخل اإلسرائيلي 
أو في الدائرة الدولية، شرعنت وطبعت إسرائيل إلى حد بعيد بسبب 
نقل اخلطاب من 1948 إلى االحتالل وسبل معاجلته.  وتعد هذه 
النقلة مفصلية بسبب ما أنتجته من خطاب مكثف ومطالبات دولية 
طارئ   ح��دث  أن��ه  لو  كما  االح��ت��الل  آث��ار  بعالج  تطالب  متواترة، 
وخارج السياق التاريخي، من غير أن ُيقرأ بوصفه جزءا من حالة 
استعمارية مترابطة أنتجت في املرة األولى دولة على أنقاض شعب، 
وفي املرة الثانية استدرجت منظومتها االستعمارية من أجل العمل 

على محو بقية هذا الشعب رمزيا. 
لقد عاشت إسرائيل قبل 1967 على صدى اخلوف من عواقب 
إقامة دولتها على أنقاض شعب آخر، ليس من خالل محاسبة النفس 
نتائج 1948 وطرد  بل من خالل العمل الدؤوب من أجل تثبيت 
اخلاصة  قوانينها  ذلك  أجل  من  وسنت  الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
التي جتعل إقصاء الفلسطيني من وطنه ممأسًسا، وتؤسس مشروعها 
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ولو كان لنا أن نعيد من جديد كتابة تاريخ والدة وتطور "دولة إسرائيل"، 
لكنا وصلنا إلى نتيجة واضحة مفادها أن االحتالل العسكري لبقية أراضي 
فلسطني شكل إلى حد بعيد "طقس تطهر" أخرج إسرائيل من خانة الدولة 
املستعمرة وأدخلها في خانة الدولة احملتلة. ورسم بذلك حدودا جديدة 
لطرق التعامل معها بوصفها دولة طبيعية حتى لو اعتدت على دول أخرى 
أو على أراضي الغير، ومبعنى آخر ميكن أن نقرأ حرب 1967 بوصفها طقس 
عبور دخلت إسرائيل عبره بوابة العالم الطبيعي والدولة الشرعية، بل إن 

اخلطاب اإلسرائيلي استدخل هذا الواقع وذوته كحقيقة.

النووية من  ترسانتها  بناء  يهودية، وعملت على  لدولة  الصهيوني 
أجل خلق حالة ردع مقابل أي سعي لتغيير هذا الواقع، محولة فكرة 
جابوتينسكي بشأن "سياسة اجلدار احلديدي" إلى منظومة تعامل مع 
اآلخر. ومن نافل القول أن هذه السياسة ترافقت مع تصنيع مستمر 
لوعي إسرائيلي يرى نفسه مدافعا عن حقه في الوجود مقابل عرب 

معادين يحاولون إلقاءه في البحر.
عربيا نظر إلى هذه الدولة بوصفها حالة طارئة وعابرة وبالتأكيد 
غير طبيعية، ولم يكن أي صحافي يجرؤ على توصيفها بغير "الدولة 
نقلها من مرحلة  أثر فهو  املزعومة"، وإن كان حلرب 1967 من 
"الدولة املزعومة" إلى دور الدولة "احملتلة"، التي مهما حاولنا 
املناكفة  كل  رغم  يبقى  فإنه  وعنصريته،  احتاللها  بشاعة  نظهر  أن 
والغضب عمال قابل للشرعنة والتفهم )إلى حد ما( من ناحية القانون 
الدولي، خاصة إذا ما سيق بوصفه دفاعا عن الذات، متاما كما سيق 
احتالل أفغانستان، على كل ما حدث بالضبط. وحتى لو لم يقتنع 
أي طرف عربي أو دولي  بهذا االدعاء اإلسرائيلي فان االحتالل 
حربيا  عمال  اجلاف  العسكري  تعريفه  بحسب  يبقى  صوره  بأبشع 
تقوم به دولة ويؤدي إلى سيطرتها بالقوة على أراض ليست لها، 
حيث تصطف عادة األطراف الدولية ملطالبتها بوصفها دولة شرعية 
)وذلك مبجرد التوجه إليها، ومناشدتها من كل منابر العالم!( من 
أجل العدول عنه. وتكمن سخرية الواقع في أن املناشدات الدولية 
املتراكمة من جهة، واملشاريع االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 
التي وضعت إسرائيل يدها عليها بعد 1967، من جهة أخرى، 
تفضي إلى  إزاحة النقاش من التساؤل عن حق املشروع الصهيوني 
شعب  أن��ق��اض  على  ذات��ه  حتقيق  ف��ي  استعماريا  مشروعا  بوصفه 
فلسطني وما نتج عنه خالل 1948، إلى النقاش حول عدم شرعية 

االحتالل العسكري ألراضي الغير بالقوة. ولو أمعنا النظر قليال في 
ذلك لرأينا انه يحمل فيما يحمل اعترافا ضمنيا - ولو على طريقة 
السلب- أن الطرف الذي قام بالعمل االحتاللي، هو أصال دولة 
شرعية، وإال ملا كانت هناك حاجة ملطالبتها عن العدول عن عملها 
هذا بالذات! بل على العكس مبطالبتها مبراجعة مشروعها الكامل، 
إذ حتمل املناشدات والقرارات اعترافا استطراديا أن  األراضي التي 
سيطرت عليها إسرائيل  خالل العام 1948 وطردت أبناءها منها 
عليها  التي سيطرت  األراض��ي  تتحول  فيما  الشرعية  أراضيها  هي 
النقاش في تفاصيل  التي يحل  إلى أراضي "الغير"  العام 1967 
الكئيب واحمل��زن، على األقل دوليا،  الواقع  "حتريرها" من هذا 
محل أي نقاش آخر. من نافل القول إذن أن إسرائيل استطاعت 
جماعة  إل��ى  الدخول   1967 بعد  نتج  ال��ذي  الواقع  األم��ر  بحكم 
الدول الشرعية حتى لو من باب اعتداء جديد، فاالحتالل العسكري 
مبجرد تعريفه يبقى عمال مكروها حينا أو جنحة يعاقب من قام بها 
طبقا لدرجة تأثير ذلك على عالقات القوة الدولية حينا آخر )من 
مع  التسامح  مقابل  الكويت  احتالل  مع  التسامح  ع��دم  مثال  هنا 
االحتالل  فإن  املنوال  هذا  وعلى  للعراق(،  األميركي  االحتالل 
العسكري ألراضي الغير يظل شكال من أشكال العنف "الشرعي" 
في العرف الدولي، ألنه  نظريا على األقل جزء من خيارات الدول 
ومن أدواتها، في حني أن تأسيس مشروع دولة على أنقاض شعب 
آخر هو جرمية إنسانية كبرى ألنه فعل إحاللي عنصري يقوم على 
وسوق  نومه  وسرير  بيته  وحتويل  لآلخر  وال��رم��زي  الفعلي  احمل��و 
يريد ويرسم خارطته  الذي يسميه كما  املستعمر  إلى موطن  بلدته 
وتاريخه مبا يخدم منظومته اإليديولوجية والفكرية من دون أدنى 

التفاتة لساكنها األصلي.  
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لقد أحدثت حرب 1967 التي أسميناها عربيا نكسة ما لم حتدثه 
محاوالت إسرائيل املستميتة قبل ذلك من أجل االعتراف بها دوليا، 
حيث خلقت نقلة ابستمولوجية إستراتيجية نتج عنها انزياح في اللغة 
وفي املرجعية، وبدأت حتل تدريجيا لغة سياسية جديدة ومناخ فكري 
مختلف ومشاريع تسوية متعددة، حتول فيها اخلطاب حول إسرائيل 
يناكفها  خطاب  إلى  استعمارية  حالة  بوصفها  يناكفها  خطاب  من 
بوصفها دولة محتلة، حتى لو كان االحتالل أحد أدوات مشروعها 

االستعماري االحاللي.
 ولو كان لنا أن نعيد من جديد كتابة تاريخ والدة وتطور "دولة 
االحتالل  أن  مفادها  واضحة  نتيجة  إلى  وصلنا  لكنا  إسرائيل"، 
العسكري لبقية أراضي فلسطني شكل إلى حد بعيد "طقس تطهر" 
أخرج إسرائيل من خانة الدولة املستعمرة وأدخلها في خانة الدولة 
احملتلة. ورسم بذلك حدودا جديدة لطرق التعامل معها بوصفها 
دولة طبيعية حتى لو اعتدت على دول أخرى أو على أراضي الغير، 
ومبعنى آخر ميكن أن نقرأ حرب 1967 بوصفها طقس عبور دخلت 
إسرائيل عبره بوابة العالم الطبيعي والدولة الشرعية، بل إن اخلطاب 
اإلسرائيلي استدخل هذا الواقع وذوته كحقيقة، إذ أصبح يتعامل مع 
االحتالل بوصفه حمال قاسيا يجب التخلص منه من أجل العودة 
إلى الزمن اجلميل الذي سبقه: زمن إسرائيل النقية قبل هذه اجلنحة، 
متاما كما يوضح يهودا شنهاف في مقالته ضمن محور هذا العدد من 

"قضايا إسرائيلية"، وهي بعنوان: زمن اخلط األخضر!  
لقد كان عالم اإلنسان الفرنسي Van Geneep  قد صك عام 
1909 مصطلح طقس العبور وذلك من أجل توصيف الطقوس 
االجتماعية املتبعة لنقل الفرد من حالة اجتماعية واحدة إلى حالة 
أخرى في املجتمع اإلنساني. وتشير طقوس العبور إلى انتقال الفرد 
البلوغ  الزواج ومن الطفولة إلى  العزوبية إلى حالة  مثال من حالة 
جماهيرية  هوية  إلى  خصوصية  هوية  من  الفرد  نقل  من  حتى  بل 
عبر تقليده وظيفة رسمية وهكذا دواليك. وعادة ما تشمل طقوس 
العبور ثالث مراحل أساسية: مرحلة االنفصال واإلبعاد، حيث 
يتم خاللها فصل وإبعاد الفرد أو اجلماعة املقصودة عن باقي أفراد 
املجتمع وسلخه عن دوره االجتماعي حتى تلك اللحظة. مرحلة 
العتبة- أي مرحلة البني بني، فيها وخاللها ال يعود الفرد أو اجلماعة 
يتمتعان باملكانة أو الدور االجتماعي السابق ولكنهما وفي الوقت 

نفسه لم يدخال بعد إلى مكانتهما أو دورهما اجلديد. املرحلة الثالثة 
واألخيرة، هي مرحلة الدخول إلى مكانة جديدة ودور جديد حيث 
يتم قبول الفرد املقصود أو اجلماعة بوصف كل منهما عضوا شريكا 
وشرعيا من قبل األفراد واجلماعات الذين يشتركون بنفس املكانة 

والدور.
وت��ش��ك��ل ط��ق��وس ال��ع��ب��ور ف��ي ع��ل��م اإلن���س���ان خ��اص��ة وال��ع��ل��وم 
قبائل  تتبعها  التي  األدوات  إح��دى  عامة  واإلنسانية  االجتماعية 
ومجتمعات وجماعات من أجل اإلعالن رسميا عن أدوار الفرد 
اجلديدة. وتزخر الدراسات البحثية مبئات األمثلة لطقوس العبور 
التي تعتمدها مجتمعات مختلفة سواء على مستوى الفرد أو املجتمع 
هذه  وتشمل  اجل��دي��دة.  اجلماعة  أو  الفرد  أدوار  ترسيم  أج��ل  من 
الطقوس على سبيل املثال ال احلصر املراسيم التي يتم إتباعها في 
حاالت الزواج واملوت والبلوغ. إذ تعتمد مثال الكثير من املجتمعات 
طقوسا خاصة للزواج حتمل الكثير من الرموز واإلشارات وتكون 
من  الفرد  انتقال  عن  املأل  على  لإلعالن  رمزية  وظيفية  أداة  مبثابة 
حياة العزوبية والعذرية إلى حياة الزوجية. ومن املهم أن نشير إلى 
أن الفرد املعني خالل الطقس وتنفيذه يكون في حالة بينية مبهمة، 
فهو ليس متزوجا بعد ولكنه أيضا لم يعد أعزب متاما، حيث يكون 
خالل املراسيم في حل من دوره السابق وما يحمله هذا من توقعات 
منه، ولكنه أيضا وفي نفس اللحظة، ما زال خارج دوره اجلديد 
وما يحمله أيضا من توقعات، إنه بني احلالتني ليس داخلهما متاما 
ولكنه ليس خارجهما متاما، أو كما نقول عادة في كتابتنا الدارجة 
أو لغتنا اليومية: على عتبة دور جديد. وال تكون املراسيم الطقسية 
إال املركب الرمزي الذي ينقله من عتبة الدور إلى داخله. هكذا جند 
على سبيل املثال أن طقوس التعميد في املسيحية هي أداة رمزية يتم 
إتباعها من أجل نقل املولود من عالم الطبيعة الالديني عند الوالدة 
إلى عالم املسيحية الديني حيث يتم منحه، خالل طقس التعميد، 
ميكننا  كما  مستقبال،  منه  املتوقعة  أدواره  عمليا  حتدد  دائمة  هوية 
املسلمني بوصفها طقسا يستهدف  الوضوء عند  إلى مراسم  النظر 
نقل الفرد من حالة النجاسة إلى الطهارة، وعلى هذا املنوال ميكننا 
أن نفهم العديد من الطقوس الدينية أو الثقافية التي تنقل الفرد من 
حالة إلى أخرى. من املهم هنا التشديد على أن االنتقال من حالة 
الفرد  تلزم  جديدة  هويات  ينتج  العبور،  طقوس  عبر  أخ��رى  إلى 
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عدم  حالة  وفي  واالجتماعية  الثقافية  شيفرتها  بحسب  بالتصرف 
التزامه بها قد يلزم بدخول طقوس جديدة لإلعالن على املأل عن 
نزع الدور عنه، لكنه ال يكون قادرا أبدا على إعادة العجلة إلى الوراء 
بل يقلد دورا آخر جديدا، متاما كما يحدث عندما يعلن زوج عن 
حل عقد زواجه إذ أنه يصبح مطلقا في اللغة الرسمية وال ميكن أن 

يعود عازبا على اإلطالق. 
الثقافية  الطقوس االجتماعية-  الباحثني عادة على  ورغم تركيز 
أن اإلض���اءات  إال  أخ���رى،  إل��ى  م��ن حالة  ال��ف��رد  نقل  التي تخص 
املفاهيمية التي توفرها طقوس العبور تسعفنا كثيرا في فهم حاالت 
اجتماعية جماعية يتم فيها انتقال جماعي من مكانة اجتماعية إلى 
أخرى، مثل االنتقال من املواطنة إلى اللجوء أو على مستوى الدول 
التي تنتقل من مكانة سياسية  إلى أخرى، كاالنتقال من الدميقراطية 
إلى الدكتاتورية من خالل انقالب عسكري أو العكس. وهي أداة 
مهمة بالذات الستحداث قراءة جديدة للعالقة بني احلرب بوصفها 
طقسا له مراسيمه العملية والرمزية وبني إعادة صياغة اجلماعات التي 
تخوضها وتشكلها في دور جديد. وقد تكون حرب 1967 أحد 
أهم األمثلة لفهم عالقة احلرب بتحول صورة إسرائيل من ظاهرة 
استعمارية قبلها إلى دولة شرعية رغم كونها محتلة بعدها. حيث 
تنبع أهمية احلرب من إنتاجها خلطاطات ذهنية وقوالب فكرية تنتج 
صورا جديدة عن الذات وتنتج أشكاال من الهيمنة الفكرية تتعدى من 
حيث صالبتها الدور التقليدي لإليديولوجيات، وتؤسس لعالقات 

جديدة للتعامل معها.  

إعادة صياغة صورة الذات- 
احلنني إلى إسرائيل الطبيعية قبل 1967

يكمن أحد إفرازات حرب 1967 في إعادة إنتاج صورة إسرائيل 
النظر  وجهة  من  طبعا  وذلك  مثالية،  دولة  بوصفها  االحتالل  قبل 
وفي  لها.  تصورها  رجعي  وبأثر  مؤخرا  كتبت  التي  اإلسرائيلية 
بأن  شنهاف  ي��ه��ودا  يكتب  األخ��ض��ر،  اخل��ط  زم��ن  مقالته  م��ع��رض 
الكتابات التي بدأت تتراكم بعد حرب 1967 حتمل معها حنينا قويا 
إلسرائيل "املشروعة"، كما كانت قائمة في حدود اخلط األخضر 
للزمن  حنينا   حتمل  الكتابات  هذه  أن  إلى  ويشير  االحتالل.  قبل 
احليزي للخط األخضر بوصفه فكرة أسطورية، بدأ يتشكل وميتلئ 
الزمن األسطوري هو زمن  الثقافي، مضيفا أن  أكثر فأكثر باخليال 
يوضع خارج التاريخ ويحتل مكانة مستقلة فوق تاريخية. وفي هذا 
املضمار من املمكن قراءة كتاب "الزمن األصفر" لدافيد غروسمان 
بوصفه مثاال أساسيا في هذا احلنني الذي ينظر إلى احتالل حرب 
إلسرائيل،  السياسي  التاريخ  في  طارئا  "حادثا"  بوصفه    1967
م��ن حزيران  ال��راب��ع  إل��ى ح��دود  ب��ال��ع��ودة  وك��ش��يء مؤقت سينتهي 
تاريخ  اجتمعنا:  "وعليه  سريد  يوسي  كتاب  يأتي  كما   .1967
كتب:  حيث   "1967 قبل  إسرائيل  "طبيعية  على  ليشدد  بديل" 
"العقد الثاني للدولة كان عقد )احلياة( الطبيعية... من الذي كان 
يعتقد في العام 1965 أن البالد )الدولة( بأكملها ستجد نفسها بعد 
قليل، بعد سنتني فقط، مصابة باجلنون والعمى".  ويصنف سريد 

سنة 1967 كسنة فوضى وبداية النهاية للدولة العلمانية.  

ورغم تركيز الباحثني عادة على الطقوس االجتماعية- الثقافية 
التي تخص نقل الفرد من حالة إلى أخرى، إال أن اإلضاءات املفاهيمية 
التي توفرها طقوس العبور تسعفنا كثيرا في فهم حاالت اجتماعية 
أخرى،  إلى  اجتماعية  انتقال جماعي من مكانة  فيها  يتم  جماعية 
التي  الدول  أو على مستوى  اللجوء  إلى  املواطنة  مثل االنتقال من 
الدميقراطية  كاالنتقال من  أخرى،  إلى  مكانة سياسية   تنتقل من 
إلى الدكتاتورية من خالل انقالب عسكري أو العكس. وهي أداة مهمة 
بالذات الستحداث قراءة جديدة للعالقة بني احلرب بوصفها طقسا 
التي  اجلماعات  صياغة  إعــادة  وبني  والرمزية  العملية  مراسيمه  له 

تخوضها وتشكلها في دور جديد.
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ويلخص شنهاف أن احلنني إلى إسرائيل قبل 1967 هو حنني إلى 
إسرائيل طبيعية مثالية، وأن الغضب الذي يكتب به بعض السياسيني 
اإلسرائيليني عن االحتالل هو غضب على جنحة قامت بها دولة 
مثالية، شوهت سمعتها وصورتها. وتكمن أهمية هذه الكتابة في 
خروجها متاما من الزمن االستعماري والتاريخي إلسرائيل، التي 
كانت قبل هذه احلرب تؤسس مشروعها على قوننة طرد الفلسطينيني 
من بالدهم، وقمع من بقي يعيش فيها، أي برسم صورة إلسرائيل 
املرغوبة واملنزوعة عن سياقها االستعماري، ليصبح الغضب على  
االحتالل العسكري اإلسرائيلي واملوقف الرافض لألعمال العدائية 
للمستوطنني فقط اإلطار العام الذي يحدد بحسبه املوقف األخالقي 
اإلسرائيلي. وتتنكر النظرة النوستاجلية إلى إسرائيل املثالية ألبسط 
أن  وهي  نقدي،  بشكل  حبكها  أزوالي  أريئيال  تعيد  التي  احلقائق 
إسرائيل كانت تؤسس بعد إقامتها لنظام ظالمي وتستخدم ما يسميه 
العنف املؤسس من أجل ترسيخ نظامها هذا، حيث  بنيامني  والتر 
تشير أزوالي إلى أن طرد "سكان البالد العرب لم يكن عمال أو 
شيئا خارجا بالنسبة للنظام، كما أن إخضاع سكان الدولة العرب 
)للحكم العسكري( لم يكن مؤقتا، بل حتول إلى مبادئ بنيوية لهذا 
الواسعة  الطرد  عملية  األول  عامه  خالل  استكمل  ال��ذي  النظام، 

لسكان البالد العرب".  
يكتبه شنهاف وأزوالي هو محاولة جادة إلع��ادة صياغة  ما  إن 
ص����ورة إس��رائ��ي��ل م��ن ج��دي��د م��ن��ذ إق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى أن��ق��اض الشعب 
وإف���رازات  نتائج  أح��د  إل��ى  االح��ت��الل  يتحول  حيث  الفلسطيني، 

لكن  مثالية.  لدولة  عارضا  حدثا  وليس  االستعماري،  املشروع 
األهم يبقى أن االثنني يقران أن االحتالل عام 1967 كان مفصال 
مهما إلنتاج هيمنة استعمارية جديدة تزيح كل النقاش من املشروع 
االستعماري وأدواته إلى النقاش حول عمل ما غير شرعي قام به، 
ليتحول الصراع بعد هذا االحتالل إلى صراع بني ميني ويسار يرغب 
األول في احلفاظ على الوضع اجلديد الذي خلق بعد احلرب، في 
حني يسعى الثاني إلى العودة إلى زمن ما قبل احلرب: الزمن املثالي 
خيارات  بعض  يناقش  ال��ذي  اليميني،  ويتحول  ب��ل  والطبيعي. 
"ترتيب الواقع"، كما يفعل غيورا أيالند في مقالته حول احللول 
البديلة التي تطالعونها في احملور نفسه، إلى مييني براغماتي، في 

حني ينظر إلى من يرفض حلوله بوصفه ميينيا متشددا. 
مهما يكن النقاش الذي تشكل داخل إسرائيل بعد 1967، ومهما 
تكن املواقف التي صيغت بلغة اليسار الصهيوني أو اليمني املسياني، 
فإن حرب 1967 حتولت في خطاب االثنني إلى مرحلة مفصلية. 
فاألول نظر إليها بوصفها انحرافا عن الزمن املثالي وخروجا عن دور 
الدولة املرغوب فيه، فيما نظر الثاني إليها بوصفها استكماال لتحرير 
أرض امليعاد ليعيد بشكل ساخر النظر إليها بوصفها جزءا من مشروع 
كبير، وهو بالضبط ما يحاول اليسار الصهيوني رفضه وإلغاءه من 
ذاكرته. وتكمن أهمية هذه النظرة في كشفها عن ازدواجية خطاب 
اليسار الصهيوني، ألنه اعتمد حرب 1967 كطقس تطهيري، كي 
يخرج من زمن املستعمر ويدخل زمن الدولة، الذي يكتب من خالله 

تاريخ الدولة كما يريده وليس كما كان، وما زال!
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اإلسرائيلية  ونقد"  "نظرية  مجلة  حترير  رئيس  جامعي.  وأستاذ  اجتماع  عالم   *

الفصلية. املقال مترجم عن العبرية، وهو جزء من كتاب سيصدر قريًبا.  

"طفل يجلس على الرمل، وسط الدمى، يلعب لعبة احلرب
ومن حوله يدور طفالن مشاكسان يرسمان حدود أرضه

األخ��ض��ر....  اخل��ط  خلف  الواقعة  القرية  إل��ى  عد  أم��ه:  نادته 
األخضر

فجلس في حضنها يشرح لها معاني قوة الدفع
حمامة السالم سيسقطها بنقيفته حاملا تطير في السماء

مبوجب  ي��ع��د-  ل��م  كيف  م��رت��ف��ع:  ب��ص��وت  ضاحكة  أم��ه  فتقول 
القانون- اخلط األخضر أخضر" 

زئيف   كلمات  من  اإلسرائيلية،  "إثنيكس"  لفرقة  األخضر"  "اخلط  بعنوان  ]أغنية 
نحاما ومن أحلانه وأحلان تامير كاليسكي وغيل ألون[

يهودا شنهاف*

زمن اخلط األخضر
]مقالة سياسية يهودية[

إن "اخلط األخضر" هو حدود الهدنة، التي أقرت بعد احلرب في 
العام 1949 بني إسرائيل وجاراتها من الدول العربية: مصر واألردن 
وسورية ولبنان.  وقد رسم هذا اخلط ليكون مبثابة خط حدود إدارية 
للفصل بني القوات املتحاربة، وجاءت تسميته ب� "اخلط األخضر" 
نظرًا ألنه رسم بقلم أخضر على خرائط احملادثات التي جرت في 
اليمني  معسكر  رج���االت  غ��رار  وعلى  رودس.   اتفاقيات  نطاق 
اآلخرين الذين عارضوه، وصف أوري تسفي غرينبيرغ في ذلك 

الوقت هذا اخلط األخضر بأنه "تراجيديا كوميدية يهودية.. 1".
الدولة  مجلس  غوريون  بن  دافيد  دعا   1949 الثاني  كانون  في 
املؤقت إلى االجتماع من أجل مناقشة مسار خط احلدود، ورد على 
املعارضني من اليمني بتأكيده على وجوب رسم حدود تتيح تكريس 

اإلجنازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في احلرب:
حتديدات  تاريخنا،  ف��ي  وك��ذل��ك  ال��ت��وراة،  كتاب  ف��ي  "وردت 
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كثيرة ومختلفة حلدود الدولة، وهذا األمر ال نهاية له في احلقيقة.  
ليست هناك أي حدود مطلقة.  فإذا كانت احلدود هي الصحراء، 
فإنها ميكن أن تكون أيضًا وراء هذه الصحراء، وإذا كان البحر هو 
احلدود، فيمكن أن تكون وراء البحر أيضًا.  لقد جرت األمور في 
العالم بأسره على هذا النحو دائما وأبدًا.  فقط املصطلحات كانت 
مختلفة.  إذا اكتشفت طريق لكواكب أخرى، فرمبا لن تكفي الكرة 

األرضية بأكملها حينئٍذ"2.
ودبلوماسيني  سياسيني  قبل  من  األخ��ض��ر"  "اخل��ط  ُرس��م  ولقد 
في  واعتبر  اخل��رائ��ط،  رس��م  في  ومختصني  وجغرافيني  ومساحني 
استولت  إسرائيل  ذل��ك ألن  احل��رب،  في  يهودي  إجن��از  أه��م  حينه 
األراضي  مساحة  عن  مساحتها  تزيد  واسعة  مناطق  على  بواسطته 
التي خصصت لها في قرار التقسيم )قرار 181 والذي سمي أيضًا 
"قرار 29 تشرين الثاني "(. فاحلدود التي اتفق عليها بني إسرائيل 
تبلغ  مناطق  إسرائيل  العام 1949 أعطت  ودول عربية سيادية في 
وه��ذا  االن��ت��داب��ي��ة،  فلسطني  مساحة  م��ن   %78 ح��وال��ي  مساحتها 
مقابل 55% خصصت لها بحسب نص مشروع التقسيم. لم يكن 
أو يستشاروا  يسألوا  الهدنة، ولم  اتفاقيات  الفلسطينيون طرفا في 
نهائيا حول مسار احلدود، على الرغم من أنه صاغ حياتهم وغّيرها 
بصورة جذرية.  في ذلك الوقت لم يكن الفلسطينيون معترفا بهم 
الدولية، وال  والهيئات  املؤسسات  قبل  من  قومية، ال  كمجموعة 
من قبل الدول العربية، وبالطبع ليس من قبل إسرائيل.  وقد كتب 
اإلسرائيليون  قال  :"حينما  الصدد  هذا  في  سيغف  توم  )امل��ؤرخ( 
"عرب" كانوا يقصدون باألساس مصر، األردن، سورية، لبنان 

والعراق، وليس الفلسطينيني".  وأضاف "منذ أن هربوا وطردوا 
في حرب االستقالل، لم يعد الفلسطينيون  يعتبرون جزءا من قوات 
دبلوماسي:  إزع��اج  كعامل  سوى  تقريبا  ذكرهم  يرد  ولم  العدو، 
كالجئني طرحت قضيتهم للنقاش مرة في السنة في األمم املتحدة.  
حتى العمليات اإلرهابية نسبت في الغالب إلى دول عربية وليس 

للنضال الوطني الفلسطيني".3  
واحلال، فقد كان "اخلط األخضر" حدًا تعسفيا، جتاهل وجود 
مجتمع فلسطيني، وجتاهل بنيته السياسية احلضرية واالجتماعية، 
وقطع أوصال الكثير من القرى والبلدات بصورة فظة، مزق النسيج 
العائلي وحكم بالنسيان على تاريخ احلرب بني اليهود والفلسطينيني 

قبل العام 1948.
"لقد حدث ما حدث وال داعي السترجاع املاضي"- قال دوف 
يوسيف، حاكم القدس، موضحًا ألعضاء جلنة املصاحلة املوفدة من 
قبل األمم املتحدة4، وقد كرس هذا املوقف كنقطة الصفر في الثقافة 

السياسية للنظام اجلديد.
على الرغم من أن مسار "اخلط األخضر" حدد في العام 1949 
إال أنه سمي فيما بعد "حدود 1967" وحتول إلى مؤشر إلسرائيل 
أيضا "يهودية ودميقراطية".   التي أطلق عليها الحقًا  "القانونية" 
مؤشر  ومن  أسطورة،  إلى  األخضر  اخلط  حتول  السنوات  ومب��رور 
إق��ل��ي��م��ي- م���ادي إل���ى من���وذج ث��ق��اف��ي واق��ت��ص��ادي- س��ي��اس��ي غني 

باملعاني5.  
في املسار الذي رسمه ذاك القلم األخضر التعسفي في رودس، 
من  أج��ي��ال  ألرب��ع��ة  التاريخي  ال��زم��ن  أي��ض��ًا  األخ��ض��ر  باللون  صبغ 
والثقافة، وكتبوا  األدب  في  فقد عاشوه وصوروه  اإلسرائيليني.  
األكادميي،  والبحث  املقالة  أدب  في  الداخلية  قواعده  من  انطالقًا 
تعكس  نوستاجلية  كتابة  بوادر  األخيرة  السنوات  في  وظهرت  كما 
حنينا إلسرائيل "اخلط األخضر"، كتابة بدأت بعد )حرب( العام 
1967، وذلك في موازة محوه )أي "اخلط األخضر"( تدريجًيا من 

املمارسة السياسية لدى قسم من اليهود والفلسطينيني. 
إن  الزمن هو مفهوم سياسي ويستخدم في إطاره هذا أداة لصوغ 
وتشكيل ثقافات ومجتمعات وهويات. وكما تقترح حنه هرتسوغ 
مستندة إلى مايكل يانغ فإن "كل سنة ميكن أن تعتبر السنة األولى"، 
وذلك إذا ما مت تأطير عدة أحداث في زمن معني وحتويلها إلى زمن 
"خاص بنا".  وبعبارة أخرى فإن كل هيمنة اجتماعية تختار تاريخا 

وقد إسرائيلي إلى رودوس عام 1949 يتفحص خارطة ضمن مواصفات الهدنة.
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تتعامل معه بوصفه بداية، وتعزو له معاني ثقافية أسطورية6. 
مفاهيم  بني  كبيرة  فوارق  وجود  السوسيولوجي  البحث  ويظهر 
ال��زم��ن اخلطي  ب��ني  ال��دي��ن��ي،  ال��دن��ي��وي وال��زم��ن  العلماني/  ال��زم��ن 
)األفقي( والزمن الدائري، بني الزمن الزراعي والزمن الصناعي، 
بني الزمن الصيفي والزمن الشتوي، بني الزمن البيولوجي والزمن 
االجتماعي، أو بني زمن مجموعة األكثرية وزمن مجموعة األقلية7. 
واملجموعات السياسية تتصارع على مفهوم الزمن، أو تضبط الزمن 
فهم  غياب  وفي  وتاريخية،  ثقافية  معاني  عليه  وتضفي  لصاحلها 
مشترك للزمن بني مجتمعات مختلفة يغدو من الصعب إيجاد نقاط 

تالق حلوار سياسي أو حلياة مشتركة.
لقد تواجد "الزمن" و"احليز" وفقا للفهم امليكانيكي الكالسيكي 
بصفتهما شيئني منفصلني ومستقلني، غير أن النظرية النسبية ضفرتهما 
معًا في عالقة ال تنفصم، فيما طورت فيزياء الكم )الكوانتم( احلديثة 
)وما بعد احلديثة(، التي تطورت في أعقاب النظرية النسبية، مفاهيم 
ومصطلحات جديدة من قبيل "انكماش الزمن"، "توسع الزمن"، 
"حتليقات شبه زمنية"، "عوالم متعددة ومتوازية"  و"التنقل عبر 
الزمن" وما يعنيه من انتقال باحليز. وينطوي هذا التشخيص على 
أهمية كبيرة، نظرا ألنه يدعونا إلى حتري الطرق التي ينظم الزمن 
التي تعمل من خاللها تقسيمات احليز  بواسطتها احليز،  والطرق 
على تأكيد كونية الزمن. وميكننا أن جند مثل هذا املوقف الذي يزاوج 
بني الزمن واحليز في النقد األدبي، لدى باختني مثال، والذي صاغ 
نظرية الزمكانية )الكرونتوف-chronotopes( حول تاريخ نشأة 
الرواية باعتبارها جوهرا لعالقات متزامنة بني الزمان واملكان.  أما 
في التفكير السياسي فقد أكد ديفيد هارفي ضرورة النظر إلى املنظومة 
الكونية بوصفها وحدة واحدة من الزمن/ احليز8 وذلك في االقتصاد 
إلى  فابيان  األنثروبولوجيا دعا جوهانس  السياسية. وفي  والثقافة 

تفحص مفاهيم الزمن املختلفة التي أقامها علم األنثروبولوجيا بني 
الدنيوي  الزمن  دور  مؤكدًا  األصليني،  السكان  وبني  األوروبيني 
)عوضا عن الديني( في شرعنة  االحتالالت االمبريالية  األوروبية9. 
أمكن  وكيف  للزمن  العنيف  األوروب��ي��ني  احتالل  فابيان  ويصف 
بواسطته إيجاد تقسيمات عرقية تراتبية. فقد مكنت نظرية النشوء 
واالرتقاء العلمية )الداروينية- م( على سبيل املثال األنثروبولوجيني 
في العصر اإلمبراطوري من تعريف اللقاء بني املستعمر االمبريالي 
ال��زم��ن، نظر خالله  ف��ي  ل��الح��ت��الل، كلقاء  واألص��الن��ي اخل��اض��ع 
قدمي  وكنتاج  العصري،  اإلنسان  لتطور  مبكر  كإفراز  لألصالني 

لتطور اجتماعي - ثقافي10. 
ومن هنا فإن احليز هو أيضًا نتيجة ملفهوم الزمن الذي يخضع له 
هذا احليز، وسوف نطلق عليه هنا "زمن محّيز". ويكتب احمللل 
النفساني ميلر  بأن"الزمن احمليز هو الزمن الذي ربط بخط ومتاثل 
مع خط ومثل بواسطة خط، هذا الزمن الهندسي هو نتاج سيطرة 
فرضت على الزمن"11 . وهو أيضا زمن اخلط األخضر الذي عبر 

عنه بنموذج 1967.
ويعرف النموذج باعتباره "إطارا حسيا واجتماعيا يتم بواسطته 
مقدمة  ك��ون  توماس  كتب   1959 العام  ففي  معني".   واق��ع  فهم 
ملؤلفه الشهير "بنية الثورات العلمية" بنّي فيها كيف تنتج النماذج 
صارمًا  دوغمائيا  مبنى  أو  هيكاًل  "طبيعية"،  تعتبر  التي  العلمية، 
للوعي واملعرفة، وكيف يستمر هذا املبنى في البقاء لفترة أخرى  من 
الوقت في حالة من اجلمود إلى أن ينهار 13.  وتعبر هذه الدوغمائية 
عن نفسها أساسا في التصلب وصراعات القوة واحملافظة على نظام 
القوة عبر الرفض األوتوماتيكي لبدائل ناجحة أكثر، حيث ينشغل 
كل منوذج في إنتاج هياكل لنفي وجتاوز االنحرافات التي تخلقها هذه 
الهياكل ذاتها. غير أن هذه االنحرافات، وكما أوضح "كون" في 

يستند منوذج العام 1967- وفي صلبه اخلط األخضر كزمن مكاني 
متخيل- على انحرافات سياسية عديدة. وقد كانت هذه االنحرافات 
وحتى بداية الثمانينيات غير مرئية للجمهور اإلسرائيلي، نظرًا ألنها 
طمست داخل خطاب أيديولوجي قولب النزاع كنزاع خارجي إلسرائيل 
وال تربطه أية صلة بأفعالها وممارساتها.  فيما جرى تبرير املظالم 
والتشويهات التي خلقها اخلط األخضر بواسطة خطاب أمني صور 

حروب إسرائيل دائما كدفاع عن النفس ونتيجة النعدام خيار آخر.
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مقدمة كتابه، تتمكن في نهاية املطاف من التغلب على النموذج الذي 
ال يلبث أن ينهار وينسحب لصالح خيارات وبدائل أخرى. 

يستند منوذج العام 1967- وفي صلبه اخلط األخضر كزمن مكاني 
متخيل- على انحرافات سياسية عديدة. وقد كانت هذه االنحرافات 
وحتى بداية الثمانينيات غير مرئية للجمهور اإلسرائيلي، نظرًا ألنها 
خارجي  كنزاع  النزاع  قولب  أيديولوجي  خطاب  داخ��ل  طمست 
إلسرائيل وال تربطه أية صلة بأفعالها وممارساتها.  فيما جرى تبرير 
املظالم والتشويهات التي خلقها اخلط األخضر بواسطة خطاب أمني 
صور حروب إسرائيل دائما كدفاع عن النفس ونتيجة النعدام خيار 
آخر. غير أن هذه االنحرافات، التي سأبينها الحقًا، أخذت تتسع 
أكثر فأكثر، لتزج إسرائيل اليهودية داخل دوامة عميقة.  وفي غضون 
ذلك ظهرت انتقادات عاملية- حتى في أوساط مفكرين يهود- مفادها 
أن الصهيونية- التي كان هدفها األصلي واملشروع في حينه، إيجاد 
حل ملشكلة اليهود في أوروبا- حتولت إلى مشكلة، حتى بالنسبة 
األماكن  أحد  أضحت  إسرائيل  ألن  فقط  وليس  أنفسهم،  لليهود 
األقل أمنا وأمانا، وإمنا باألساس ألن الصهيونية حتولت من حركة 
سياسية مبررة في زمنها، إلى آلة حرب مدمرة، تبرر عدم أخالقيتها 
بادعاءات ومزاعم مداورة، وتخلق بنفسها حالة من التحجر واجلمود 

الفكري.14
جتلت هذه األزمة في التفكير السياسي في إسرائيل الذي يعاني 
تستند  ال  دميقراطية  تقاليد  إلى  افتقاره  بسب  مستمر،  ضمور  من 
إلى حالة الطوارئ.  ويتجلى هذا الضمور في اخللط بني املجتمع 
والدولة، في وجود أجهزة رقابة ذاتية، في غياب بديل سياسي، 
الغالب  في  هي  الدولة  إط��ار  في  تنشأ  التي  التعارضات  كون  وفي 
تعارضات مصطنعة مثل التعارضات بني "يسار" و"ميني" أو بني 
"علمانيني" و"متدينني"، إذ حتافظ هذه التعارضات على اإلطار 

العام للنموذج السلطوي أكثر من كونها تعكس خالفات حقيقية. 
وعلى سبيل املثال فإن اخلالف بني اليهود العلمانيني واليهود املتدينني 
حول ماهية الدولة والنظام هو في نهاية املطاف خالف يؤكد على 
الفكر  اضمحالل  ف��إن  كذلك  للدولة.  اليهودية  واحل��دود  الطابع 
في  أي��ض��ًا  نفسه  ع��ن  يعبر  احلالية  صيغته  ف��ي  الصهيوني  السياسي 
خطاب قيامي، وفي تنصل متزايد وشعور  بأن "الواقع السياسي 
واملناخ األخالقي في إسرائيل أخذا يذكران أكثر من الالزم بالوضع 
الذي ساد في أوروبا بني احلربني العامليتني"15.  يجدر االنتباه على 
سبيل املثال إلى حقيقة أن نسبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على 
جوازات سفر أوروبية ازدادت بصورة حادة جدًا خالل السنوات  
اخلمس األخيرة.  صحيح أن جزءًا من هذه الزيادة ناجت عن إمكانية 
أتيحت في أوروبا، ولكن نسبة ال يستهان بها من طالبي جوازات 
السفر األوروبية تشير في املقابل إلى هذه اجلوازات كبوليصة تأمني 

في حال حتقق التوقعات املرعبة16.
هربرت  األميركي  األملاني-  اليهودي-  االجتماع  عالم  وصف 
ماركوزا املجتمع الذي يقوم على اضمحالل سياسي في  ظل وجود 
ففي  بعد واح��د".   بأنه "مجتمع ذو  ذاتية متطورة،  رقابة  أجهزة 
املجتمع "األحادي البعد" تقوم أنظمة شبه دميقراطية، مبا في ذلك 
في  ولكن  واسعة،  تعبير  حرية  وتتوفر  رسمية،  دميقراطية  ممارسة 
الوقت ذاته يسود نفس التفكير السياسي الضحل في املواضيع املركزية 
املطروحة على جدول األعمال السياسي. وقد عبر هذا االضمحالل 
السياسي عن نفسه على  سبيل املثال في االنتقال السريع ألصوات 
ناخبي حزبي "العمل" و"ميرتس" إلى حزب "كدميا" في انتخابات 
العام 2009.  هذا االنتقال يطمس الفوارق السياسية  الروتينية بني 
"يسار" و"ميني" أو بني ائتالف ومعارضة.  هذه العالقة التكافلية 
وتستبعد  تلفظ  التي  البعد  األح��ادي��ة  للنزعة  والنتيجة  السبب  هي 

جتلت هذه األزمة في التفكير السياسي في إسرائيل الذي يعاني من 
إلى حالة  تقاليد دميقراطية ال تستند  إلى  افتقاره  ضمور مستمر، بسب 
الطوارئ.  ويتجلى هذا الضمور في اخللط بني املجتمع والدولة، في وجود 
أجهزة رقابة ذاتية، في غياب بديل سياسي، وفي كون التعارضات التي تنشأ في 
إطار الدولة هي في الغالب تعارضات مصطنعة مثل التعارضات بني "يسار" 
التعارضات على  إذ حتافظ هذه  و"متدينني"،  "علمانيني"  أو بني  و"ميــني" 

اإلطار العام للنموذج السلطوي أكثر من كونها تعكس خالفات حقيقية. 
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توحي  بنقاشات  وتسمح  اإلجماع،  حدود  خارج  يتم  حديث  أي 
ظاهريا بوجود دميقراطية.  في الوقت ذاته فإن الدميقراطية التي ميثلها 
النموذج هي دميقراطية متقطعة، مبعثرة، تعيش في نزاع عنيف دائم، 
قوانني طوارئ وتشريعات حاالت طوارئ،  أنشطتها على  وتقيم 
حتول إسرائيل السيادية إلى شركة حراسة ضخمة. مثل هذا املجتمع 
األحادي البعد تكّون في إسرائيل، نظرًا ألنها تنتهج دميقراطية حتتفظ 
في خزانتها بهياكل عظمية تتوعد بالظهور إلى العلن لتهدد أخالقيتها 
التاريخية  العظمية  "الهياكل  كوهني:  ستانلي  يقول  وشرعيتها.  
الوعي  بريئة من  السياسية إلبقائها  حتفظ في اخلزانة بسبب احلاجة 
املزعج، فهي تبقى مستترة بسبب الغياب السياسي للرأي البحثي/ 
إخفاءها،  إسرائيل  تريد  التي  العظمية  والهياكل  املتقصي".17  
إضافة إلى غياب "الرأي املتقصي" جتاهها، هي أحد أعراض أزمة 

الدميقراطية في إسرائيل.
سياسي  لتفكير  إمكانية  أو  خيارًا  أقترح  أن  املقال  هذا  في  أري��د 
يهودي بديل. وأنا أسميه "يهوديا" ألني أكتبه كيهودي له امتيازات 
في  كمجموعة  اليهود  مصير  على  القلق  يساوره  الذي  اليهودي، 
الشرق األوسط، وألنني أزعم بأن املسار السياسي الراهن ميكن أن 
يؤدي إلى إبادة شعب آخر وإلى انتحار  يهودي جماعي. واملقال هو 
في املقام األول مقالة سياسية، وكما هي طبيعة أية مقالة سياسية، فإن 
هذه املقالة أيضا مكبلة بسحر السياسة، وتتشبث بها كإطار للتحليل 
النقدي. مع ذلك، فإن املوقف األساس الذي أطرحه هنا يستند إلى 
تراث نظري يقتات من النظرية النقدية مبفهومها الكوني الرحب، كما 
ويستند أيضا إلى التقاليد النقدية احمللية، وفقما تشكلت في إسرائيل 
في العقدين األخيرين، وعلى سبيل املثال من على صفحات مجلة 

"نظرية ونقد- تيئوريا فبيكورت"18. 
هجني  نتاج  طبيعتها،  بحكم  ه��ي،  املقالة  ه��ذه  ف��إن  ذل��ك  إل��ى 
ألساليب مختلفة، كما أنها ستتحرك بينها: بني السياسي والنظري، 
التشخيص  بني  والتطبيق(،  النظرية  بني  )أو  والعملي  النظري  بني 
والتكهن، بني التحليل املثالي والتحليل الذي يتفحص اإلمكانيات 

احملتملة حلل النزاع.
سوف أستهل النقاش بتقسيم "زمن اخلط األخضر" إلى ثالث 

فترات حتليلية متثل فترات تاريخية بارزة:
1-1949-1967:- الفترة األولى هي الزمن التاريخي لدولة 
السلطوية  العمليات  وتشمل   ،1967 العام  حتى  إسرائيل 
)مثل القانون اإلسرائيلي، تقسيم احليز واألراضي، التوزيع 
عن  وعززته  األخضر  اخلط  من��وذج  أوج��دت  التي  السكاني( 

طريق قاعدة ثقافية واقتصادية وسياسية.
 ،1967 ال��ع��ام  بعد  تبدأ  الثانية  الفترة   :1993-1967-2
كانت  كما  "املشروعة"،  إلسرائيل  نوستاجليا  معها  وحتمل 
قائمة في حدود اخلط األخضر.  وعلى الرغم من أن الفترة 
بفعل  اخل��ط األخ��ض��ر، وال سيما  ب��داي��ة محو  ذات��ه��ا شهدت 
فإن  الغربية(  الضفة  أراض��ي  )ف��ي  املستوطنات  بناء  مشروع 
ميتلئ  أخ��ذ  أسطورية  كفكرة  األخضر  للخط  احليزي  الزمن 
زمن  هو  األس��ط��وري  والزمن  الثقافي.   باخليال  فأكثر  أكثر 
تاريخية.   فوق  مستقلة  مكانة  ويحتل  التاريخ  خارج  يوضع 
كتب  وال��ذي  غروسمان  لدافيد  األصفر"  "الزمن  كتاب  إن 
النوستاجليا  الثمانينيات كان كتابا أساسيا في هذه  في أواخر 
التي تنظر إلى احتالل حرب 1967 ك� "حادث" طارئ في 
التاريخ السياسي إلسرائيل، وكشيء مؤقت سينتهي بالعودة 

إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
3-م��ن��ذ ال��ع��ام 1993- ب��داي��ات ال��ف��ت��رة ال��ث��ال��ث��ة ك��ان��ت خ��الل 
االنتفاضة األولى، وباألخص في إثر توقيع اتفاقية أوسلو. 
في هذه الفترة استبدل مصطلح "اخلط األخضر" مبصطلح ال� 
"فصل".  صحيح أن "الفصل" ليس له لون، ولكنه يستند 
إل��ى زم��ن/ حيز متخيل.  وعلى  إل��ى حتويل اخل��ط األخضر 
إال  ال��واق��ع،  أرض  اخل��ط األخضر محي على  أن  الرغم من 
أن مبدأه األساس الثقافي بقي كأداة لتصور فصل بني اليهود 
تسميات  بعد  فيما  اتخذ  "الفصل"  هذا  والفلسطينيني19.   

بن غوريون يعلن قيام دولة إسرائيل.
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مختلفة مثل "جدار للحياة" أو "جدار أمني".
يسمى  ملا  أساسية  مداميك  الثالث  الزمنية  الفترات  هذه  تشكل 
األرضية  عن  سأحتدث  القادمة  الصفحات  في    .1967 بنموذج 
االجتماعية- الثقافية، واالقتصادية- السياسية لزمن اخلط األخضر، 
وسأقترح نقل أو إرجاع النقاش حول النزاع من النموذج املرتبط بزمن 
اخلط األخضر، إلى املصادر التاريخية للنزاع والتي جرى تطبيعها 
سأدعوها  لذلك    .1948 سنة  اإلسرائيلي  القانون  في  وطمسها 
على التوالي منوذج 1967 ومنوذج 1948.  ويتخيل اإلسرائيليون 
بواسطة هذه الفترات الزمنية الثالث دولتهم كدولة دميقراطية حتى 
العام 1967، وكدميقراطية تعفنت منذ 1967، وكدميقراطية ستعود 

إلى مجدها بعد االنسحاب إلى حدود العام 1967.
واملفارقة أن تكريس اخلط األخضر في الثقافة السياسية كأسطورة 
طمس  عملية  فيه  ب��دأت  ال��ذي  الوقت  في  العام 1967،  بعد  ب��دأ 
لليهود  اليومية  احلياة  التام من  اخلط األخضر وإلى حد محوه شبه 
س��ي��ادة  منطقة  ت��ص��ف  ال��ت��ي  اخل��رائ��ط  ف��ي  وك��ذل��ك  والفلسطينيني 

الدولة.
إلى زمن اخلط األخضر )وال��ذي يدعى  املستند  منوذج 1967، 
أيضًا "حدود 1967"(، هو منوذج علماني تنطلق منه إسرائيل إلى 
محادثات السالم.  غير أن منوذج 1967 مع األسف ال يستطيع إنهاء 
النزاع نظرًا ألن املسائل املركزية األربع القابعة في عمقه التاريخي- 
مسائل الالجئني الفلسطينيني واملستوطنات والفلسطينيني مواطني 
هذا  في  منكرة  وال��ع��رب-  لليهود  الثيولوجية  واملطالب  إسرائيل 
"االنحرافات  هذه  سياسية.   كانحرافات  وتوصف  بل  النموذج 
لزمن  الراديكالية  املعارضة  في  لها  تعبيرا  بدورها  جتد  السياسية" 
 )1( ب��ارزة:  مجموعات  أرب��ع  جانب  من  وخاصة  األخضر  اخل��ط 
ف��وارق  على  العثور  ميكن  )ال��ذي��ن  الكاملة  إسرائيل  أرض  أنصار 
وتباينات كثيرة داخل صفوفهم(؛ )2( أنصار "إسرائيل الثالثة"، 
ويضم هؤالء مستوطنني شرقيني متثلهم حركة "شاس" في شكل 

أساسي20،  ومستوطنني من املتدينني املتزمتني )حريدمي( إضافة إلى 
مهاجرين من االحتاد السوفييتي سابقا، والذين انتقلوا للسكن شرق 
اخلط األخضر21؛ )3( الجئو والجئات العام 1948 الذين يوقف 
زمن اخلط األخضر زمنهم التاريخي في العام 1948، وبالنسبة جلزء 
من هؤالء الالجئني فإن العام 1967 لم يكن مجرد حلظة احتالل 
وحسب وإمن��ا أيضًا حلظة حترر وذل��ك بسبب فتح احليز، وه��ذا ما 
عرب  صفوف  بني  راديكالية  سياسية  شريحة   )4( الحقًا؛  سأبينه 
48، وتضم حركة "أبناء البلد" وقسما من أعضاء حزب التجمع 
الوطني الدميقراطي، الذين ال يقبلون باألمر الواقع للخط األخضر، 
للخط  والعملية  النظرية  التجليات  املجموعات  وتعارض كل هذه 
األخضر الذي يعتبر بكل صيغه املتخيلة من وجهة نظر كافتها خط 

حدود تعسفيا وعنيفا.
بنموذج  تقبل   48 ع���رب  ب��ني  أخ���رى  ق���وى  ت��وج��د  أن���ه  صحيح 
1967 وتريد أن تناضل بواسطته من أجل مكانتها داخل املجتمع 
مثل  "امل��ن��اط��ق"  ف��ي  فلسطينيون  أي��ض��ًا  وك��ذل��ك  اإلس��رائ��ي��ل��ي22، 
محمود عباس وسالم فياض، والذين يقبلون بحدود العام 1967 
ويريدون إيجاد حل عادل في إطارها، ويلقون في ذلك تأييدًا دوليا 
واسعًا.  ولكن يجب االنتباه إلى أن عباس لم يوافق أبدًا على قبول 
الغربية،  الضفة  في  إسرائيل  تريدها  التي  احلدودية"  "التعديالت 
وصرح مرارًا أن حدود 1967 هي هدف املفاوضات، كذلك لم 

يوافق على اشتراط إسرائيل االعتراف بها كدولة يهودية23. 
احترام  إلى  يدعو  من  أيضًا  الدينية  الصهيونية  أوس��اط  في  هناك 
سمعت  فقد  ذلك  مع  منطقها.   إلى  واإلذع��ان  الدوالنية  السيادة 
مؤخرا أصوات داخل هذه املجموعات أيضا تطالب بالتخلي عن 
منوذج دولتني لشعبني والتفكير بنماذج سياسية أخرى24.  وبنظرة 
انهيار  إل��ى  ستؤدي  "االن��ح��راف��ات"  ه��ذه  أن  أعتقد  املستقبل  إل��ى 
منوذج 1967، وأنه ستعود مكانه مسألة )منوذج( 1948، والتي 
قبل  من  س��واء  البحث،  بساط  على  مجددًا  لتطرح  إقصاؤها،  مت 

السياسية  الثقافة  فــي  األخــضــر  اخلــط  تكريس  أن  واملــفــارقــة 
عملية  فيه  بــدأت  الــذي  الوقت  في   ،1967 العام  بعد  بــدأ  كأسطورة 
طمس اخلط األخضر وإلى حد محوه شبه التام من احلياة اليومية 
لليهود والفلسطينيني وكذلك في اخلرائط التي تصف منطقة سيادة 

الدولة.
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يهود أو فلسطينيني25.  فنموذج 1948 سيتيح التفكير مجددًا مبفهوم 
)فلسفة( النزاع وأشكال تقسيم احليز، كما وميكن له أن يصحح جزءا 
من االنحرافات التي يخلقها الوضع احلالي.  وهو يتطلب تفكيرًا 
شائكا جتاه املستقبل، مبا في ذلك صياغة مناذج- موديالت- خالقة 
أكثر تتيح قيام سيادة يهودية وسيادة فلسطينية في ذات احليز.  إن 
التي ترسم وتفهم  الطريقة  استبدال منوذج 67 بنموذج 48 سيغير 
على  حاليا  يتم  فالتقسيم  إسرائيل.  في  السياسية  اخلريطة  مبوجبها 
أساس "ميني" و"يسار" أو "وسط"، بصورة سطحية أو مجردة، 
يتحدد مبوجبها املوقع السياسي بشكل أحادي القيمة تقريبا، بناء على 
املوقف جتاه املناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.  فالذين 
يقولون بوجوب إعادة املناطق التي احتلت في حرب العام 1967 )أو 
قسم منها( وأن تقام عليها دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، 
ينظر لهم في الساحة السياسية )اإلسرائيلية( ك� "يسار"، والعكس 
صحيح، لكن حقيقة أن اخلط األخضر محي من املمارسة العملية 
والوعي النظري، غير حاضرة في التفكير السياسي لليسار اليهودي 
الليبرالي في إسرائيل وال في حلوله إلنهاء النزاع.  ورغم مرور أكثر 
من أربعني عامًا منذ تلك احلرب )حزيران 1967( فقد ظلت احلدود 
املتخيلة إلسرائيل، وفقما هي مرسومة داخل هذا النموذج، قائمة 
بعينها: حدود الرابع من حزيران 1967.  ويشكل ذلك رؤية متخيلة 
للتاريخ واحليز تنظر إلى احتالالت ما بعد 1967 وإلى املستوطنات 
التاريخ  في  عرضي  وكحادث  مؤقت،  كوضع  الغربية  الضفة  في 
السياسي إلسرائيل.  كذلك فإن هذه الرؤية تنكر حقيقة أن إسرائيل 
كانت دولة كولونيالية قبل العام 1967، وليس بعده فقط، وحقيقة 
أننا نعيش اآلن في مجتمع ثنائي القومية يستند مبدأه السلطوي إلى 

سياسة أبارتهايد.
لنظرية أخالقية  أي��ض��ًا محدد  ه��و  اخل��ط األخ��ض��ر  ف��إن زم��ن  إذن 

كدميقراطية  قامت  األخضر  اخل��ط  من��وذج  في  إسرائيل  أن  م��ؤداه��ا 
من  متكن  السياسية  األخالقية  النظرية  هذه  ومشروعة.   أخالقية 
في  نشأت  التي  والسياسية  األخالقية  التشويهات  واستيعاب  فهم 
حيز اخلط األخضر حتى العام 1967، والتي صاغت أجندة تنقل 
وتشير  خارجه.   إلى  األخضر  اخلط  داخل  من  األخالقية  املسائل 
هذه األجندة إلى التشويهات السياسية القائمة خلف اخلط األخضر 
تتعامى  لكنها  العام 1967(  الفلسطينية احملتلة  األراض��ي  )أي في 
األخضر.   اخل��ط  ح��دود  داخ��ل  القائمة  السياسية  التشويهات  عن 
إلى "اخل��ارج" هو  املوجه  املوقف األخالقي  فإن  وبعبارة أخرى، 
صورة مرآة مقلوبة لنفي وإنكار التشويهات السياسية "الداخلية" 
في حدود اخلط األخضر. ولهذا السبب يتجاهل هذا املوقف محو 
اخلط األخضر ويستمر في تخيل إسرائيل داخل حدوده.  وقد عبر 
السنوات األخيرة في  نفسه بصورة جلية في  املوقف عن  مثل هذا 
نحو  نوستاليجيا  أدب  جديدة":  "نوستاليجيا  أدع��وه  أن  أري��د  ما 
إسرائيل "االستيطان العامل"، نوستاليجيا إلى الشعور باألخالقية 
إسرائيل   إلى  أوروبية،  إسرائيل  إلى  نوستاليجيا  الطريق؛  وعدالة 
"فرن الصهر"، إلى إسرائيل قبل اقتحام الهوامش قلب خريطتها 
أشكنازية  هويات  سياسة  في  ممثلة  النوستاليجيا  هذه  السياسية.  
لشريحة ليبرالية واسعة في إسرائيل. إنها نوع من الرؤية الرجوعية 
التي تعكس حنينا إلى "إسرائيل اجلميلة" قبل 1967. وعلى سبيل 
الذي  للعام 1967  السابق  العقد  إلى  بيلني يحن  يوسي  فإن  املثال 
كان "العقد اجلميل ) في حياتنا("، ويسعى إلى توريث زمن اخلط 
األخضر كوصية لألجيال املقبلة: "إن كل ما أحاول عمله هو جعل 
أحفادي يتمكنون من العيش في هذه البالد كما عشت أنا فيها في 
العقد اجلميل والهادئ في حياتها واملمتد بني 1957 و1967... 
لقد أمضيت ثلثي عمري وأنا أحاول العودة إلى إسرائيل التي سلبت 

إن مفهوم النوستاليجيا اجلديدة لدى سريد، بيلني، غروسمان وآخرين 
31 غيرهم، ينتج موقفا مييز بصورة مفتعلة بني إسرائيل قبل العام 1967 
وإسرائيل بعد هذا العام.  فهل حقا كانت إسرائيل جميلة ومحقة بالنسبة 
لالجئني الذين طردوا من بيوتهم خالل احلرب ومنعوا من العودة إليها فيما 
بعد؟! أو بالنسبة للفلسطينيني الذين عاشوا حتت حكم عسكري لغاية العام 
1966؟! أو حتى بالنسبة للشرقيني الذين أرغموا على السكن خارج مراكز 

القوة العمرانية وحتولوا إلى عمود فقري ملا يسمى "إسرائيل الثانية".
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مني في حزيران 1967"26.
جنده  اجلديدة"  "النوستاليجيا  وعي  على  ب��ارز  آخر  مثال  هناك 
في كتاب يوسي سريد "وعليه اجتمعنا: تاريخ بديل".  والكتاب 
عبارة عن قصة سيرة ذاتية، متخيلة في قسم منها، فيما ورد قسم 
آخر على لسان آخرين، وذلك في مسيرة تبدأ بقيام الدولة وتنتهي 
سريد  ويلقي    .1967 العام  في  األدب��ي  األسلوب  قواعد  حسب 
العسكري،  احلكم  )ف��ت��رة(  إل��ى  ال���وراء،  إل��ى  خجولة  نقدية  نظرة 
وقضية  الشرقيني  قمع  الف���ون،  فضيحة  قبية،  )م��ذب��ح��ة(  عملية 
اختطاف األطفال اليهود من أصل ميني. غير أن كل هذه القصص 
صيغت داخل منوذج "النوستاليجيا اجلديدة" املستندة إلى زمن اخلط 
األخضر.  فقد كتب سريد قائال: "العقد الثاني للدولة كان عقد 
)احلياة( الطبيعية... من الذي كان يعتقد في العام 1965 أن البالد 
)الدولة( بأكملها ستجد نفسها بعد قليل، بعد سنتني فقط، مصابة 
باجلنون والعمى"27.  ويصف سريد سنة 1967 كسنة فوضى وبداية 
النهاية للدولة العلمانية28.  وحتى عندما يتناول سريد األحداث التي 
وقعت بعد العام 1967، فإن النموذج األخالقي الذي ينطلق منه هو 
اخلط األخضر، والذي ينظر له كزمن "علماني" وليبرالي: "اعتمر 
املتدينون  يعتمرها  التي  )القبعة  كيباه  إسرائيل-  شعب  يشورون- 
طريقه.   في  يصادفه  ما  كل  ويرفس  ويجول  يصول  وراح  اليهود( 
القمقم.."29.   من  يخرج  الديني  التعصب  عفريت  ب��دأ  كذلك 
ويصف سريد املفاجأة التي أصيب بها بن غوريون )مفاجأة سريد 

ذاته( جراء ظهور: 
الثاني  الهيكل  )فترة(   مبتعصبي  يذكرون  يهود  "جهاديني 
الذين جلبوا اخلراب.  كانت هذه هي املرة األولى التي تعرف 
الضارة  األعشاب  تلك  على  لوجه  وجها  غوريون(  )بن  فيها 
أنهم  يعرف  يكن  لم  الدينية.  الصهيونية  بستان  في  منت  التي 
مدركًا  يكن  ل��م  ال��درج��ة.  ه��ذه  إل��ى  مسيحانيون  م��ت��ه��ورون، 
للتيارات التي اضطرمت حتت السطح سنوات طوال في املخاضة 
العقيدية- القومية العصبية، وباتت تنذر اآلن باالنفجار بكامل 
النهر  إلى  العلمانية  الصهيونية  تيار  سيتدفق  قليل  بعد  قوتها؛ 

الكبير.."30.
بيلني، غروسمان  النوستاليجيا اجلديدة لدى سريد،  إن مفهوم 
وآخرين 31 غيرهم، ينتج موقفا مييز بصورة مفتعلة بني إسرائيل قبل 
إسرائيل  كانت  حقا  فهل  العام.   هذا  بعد  وإسرائيل   1967 العام 

جميلة ومحقة بالنسبة لالجئني الذين طردوا من بيوتهم خالل احلرب 
الذين  للفلسطينيني  بالنسبة  أو  فيما بعد؟!  إليها  العودة  ومنعوا من 
بالنسبة  العام 1966؟! أو حتى  لغاية  عاشوا حتت حكم عسكري 
العمرانية  القوة  الذين أرغموا على السكن خارج مراكز  للشرقيني 

وحتولوا إلى عمود فقري ملا يسمى "إسرائيل الثانية"32؟! 
قبل  إس��رائ��ي��ل  إل��ى  حنني  ع��ن  اجل��دي��دة"  "النوستاليجيا  وتعبر 
إسرائيل  في  السياسية  )الهيمنة(  السلطة  أن  خيل  حني   ،1967
سلطة علمانية وأشكنازية.  وهي تسعى إلعادة تصوير إسرائيل ما 
قبل سنة 1967، وأكثر منذ ذلك إسرائيل ما قبل سنة 1977، أي 
قبل أن تقتحم مركز احللبة السياسية حركات "جديدة" ذات أجندة 
ثيولوجية- سياسية، أشكنازية وشرقية، متحدية الثقافة الليبرالية: 
أتباع  املبكى"؛  قبالة "حائط  البوق  ينفخ في  الذي  احلاخام غورن 
احلاخام كوك املتعصبون يرقصون في سبسطية؛ تيار "معيان هتوراه 
)ينبوع التوراة(" التعليمي التابع حلركة "شاس" والذي أخذ يعلم 
ويربي من أجل "دولة الهالخاه  )دولة الشريعة الدينية اليهودية(" 
)"املقدس"(  املاء  زجاجات  يوسيف؛  عوفاديا  احلاخام  ومواعظ 
ك��دوري؛  )ال��راب(  احلاخام  وتعاويذ  نتيفوت  في  سالي  البابا  من 
احلمالت املوجهة ضد احملكمة العليا وتنامي الصبغة الشرقية نسبيا 

في السياسة اإلسرائيلية33.
اليهودية  الفئوية،  إس��رائ��ي��ل  إل��ى  إذن  ك��ان  وس��ري��د  بيلني  حنني 
األشكنازية والعلمانية في حدود حزيران 1967، وسط تأييدهما 
العام  في  نفذ  ال��ذي  العرقي  التطهير  ينكر  عنيف  سياسي  لنموذج 
1948 وينكر مشكلة الالجئني، منوذج احلكم العسكري الكولونيالي 
الذي ظل قائما حتى العام 1966 والسيطرة اليهودية على األراضي 

بشكل ظالم وعنيف34. 
تغطية  في  ليفي  غدعون  به  يقوم  ال��ذي  املهم  العمل  فإن  كذلك 
في  مماثل.   فلسفي  موقف  إل��ى  أيضًا  هو  يستند  االحتالل  مظالم 
العام 2004 جمع "ليفي" مقاالته املنشورة في صحيفة "هآرتس" 
في كتاب صدر حتت عنوان " املنطقة الرمادية"، وقد استهل ليفي 
كتابه باجلملة التالية: "منذ خمسة عشر عامًا وأنا أسافر إلى مناطق 
االحتالل.. وكما الفراشة التي تنجذب إلى النار، فقد ألفيت نفسي 
منشدًا إلى املكان الذي يشكل مسرحًا ألحداث القصة األكبر بالنسبة 
الدولة  أمضت  لقد  أركانها..  وتوطد  إقامتها  منذ  إسرائيل  لدولة 
مطروحًا  االحتالل  هذا  يكون  أن  دون  االحتالل  مع  حياتها  ثلثي 
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على أجندتها تقريبا"35. 
اسم  األخ��ض��ر  اخل��ط  شرقي  الواقعة  املناطق  على  ليفي  ويطلق 
بناء على ذلك متييزًا تعسفيا بني "هنا"  "أرض االحتالل" ويقيم 
)فلسطني(  البالد  الحتالل  الكبرى  القصة  تبرئة  غايته  و"هناك" 
في العام 1948، وإعادة نسخ نفي وإنكار تاريخ هذه البالد.  أما 
مواقف غدعون ليفي اليسارية فهي مكرسة في القاعدة األيديولوجية 

والفلسفية ل� " اخلط األخضر".
ثقافية  ثقافية لدى نخب  إذن حالة  "النوستاليجيا اجلديدة" هي 
تنتمي إلى الطبقة املتوسطة الليبرالية، ولدى أغلبية صامتة من األفراد 
املهنيني، كالتكنوقراط واملوظفني في جهاز الدولة، واألكادمييني في 
فرعي العلوم االجتماعية واآلداب، وغالبية العاملني في سلك وزارة 
املصوتني  وأكثرية  وصحافيني،  متقاعدين  وجنراالت  اخلارجية، 
التي  الفئات  إنها  ألح���زاب "ك��دمي��ا" و"ال��ع��م��ل" و"م��ي��رت��س".  
ميكن تسميتها "نصف الشعب املؤيد لعملية السالم"، أو بتحديد  
عملي أكثر: اجلمهور الذي أيد اتفاقيات أوسلو. هذا اجلمهور ممثل 
بصورة جيدة في وسائل اإلعالم وجهاز الدولة واجليش وفي الثقافة 
املعبرين  املركزيني  الكتاب  أوساط  بني  أن جند  واألكادمييا. وميكن 
مقالة  وكتاب  صحافيني  جزئية(  قائمة  )وه��ذه  النموذج  ه��ذا  عن 
بارنياع،  ناحوم  سيغف،  توم  شفيط،  آري  إيلون،  عاموس  مثل 
عاموس شوكن، يوئيل استرون، بن درور مييني، أمنون دانكنر ودان 
مرغليت؛ وأكادمييني مثل أمنون روبنشتاين، أليكس يعقوبسون، 
غابيزون،  روت  مثل  وقانونيني  شيفتان36؛  ودان  كلدرون  نسيم 
أهارون باراك، تاليا ساسون ومردخاي كرمينتسر؛ ودميغرافيني مثل 
آرنون سوفير أو سرغيو دي ال فرغوال؛ وأدباء ومثقفني مثل عاموس 
عوز، أ.ب يهوشواع ودافيد غروسمان؛ وفنانني ومخرجني وكتاب 
األخ��وان  أو  غيتاي  ع��ام��وس  س��وب��ول،  يهوشواع  مثل  مسرحيني 

يوسي  رام��ون،  مثل حاييم  املركزي  التيار  من  برباش؛ وسياسيني 
بيلني، إيهود أوملرت، دان مريدور، يوسيف )طومي( لبيد، تسيبي 
ليفني، عمرام متسناع، أبراهام بورغ  أو إيهود باراك؛ وجنراالت 
سابقني مثل متان فيلنائي، شاؤول آريئيلي أو عوزي ديان، وكذلك 
جنراالت "مجلس السالم واألمن".  وكان هذا "املجلس" قد صاغ 
احتلت  التي  املناطق  إلى عدم ضم  تأسيسه سنة 1968 دعوة  عند 
في العام 1967 وإلى إعادتها مقابل تسويات أمنية37.  وقد انضم 
الدعوة مئات احملاضرين اجلامعيني وصحافيون وفنانون  إلى هذه 
وأدباء مثل عاموس كينان، أ.ب يهوشواع، عاموس عوز، ناتان 
زاخ، يهودا عميحاي وليئا غولدبرع38.  في نفس الفترة أقيم أيضا 
"املجلس اإلسرائيلي للدميوغرافيا" والذي سعى إلى إدارة الصورة 
ضوء  في  وذل��ك  يهودية  كدولة  إسرائيل  لسكان  العرقية  اإلثنية- 
التهديد الدميغرافي اجلديد- القدمي39.  املنطق الدميغرافي هو نتاج 
زمن اخلط األخضر والسبب الكامن خلف املطالبة بالفصل، متاما 
ونوستاليجيا  الدميغرافي.   للنضال  سبب  إلى  الفصل  حتول  مثلما 
منذ  للهستوريوغرافيا  املنظم  األس���اس  ه��ي  األخ��ض��ر  اخل��ط  زم��ن 
للفكر  املركزية  الركيزة  األكادميي، وهي   وللبحث  العام 1967، 

األدبي- السياسي الليبرالي.
وحتت هذه الطبقة الثقافية السياسية هناك طبقة اقتصادية- سياسية 
ملجموعات مصالح وشبكات اقتصادية تشمل احتادات ومزارعني من 
أصحاب األراضي، وكيبوتسات وقرى زراعية غنية وشبكات من 
املجالس اإلقليمية40.  وتتيح كل هذه اجلهات سيطرة يهودية على 
احليز بواسطة جهاز سيطرة يسمى "مجالس إقليمية" وسط إقامة 
اليهودية  اإلثنية  على  تقتصر  جماهيرية  مستوطنات  أو  "مناطر" 
اخلالصة.  إنها طبقة تعتاش من نظام األراض��ي اإلسرائيلي،  أيد 
شارون.  أريئيل  أقامها  التي  "كدميا"  حركة  أبنائها  من  الكثيرون 

يوسي سريد أيضًا يصوغ متييزًا مصطنعا بني دولتني مختلفتني تقومان ظاهريا 
بالتوازي:  "دولة يهودا" و"دولة إسرائيل"45.  فهل هما حقا دولتان؟! وإذا كان األمر 
كذلك، فمن الذي يوفر للمستوطنني القاعدة االقتصادية واملادية؟  من الذي يزودهم 
بشبكة خطوط الهاتف والكهرباء واملاء؟ من الذي يوفر لهم خدمات الصحة والتعليم؟ 
ما هو الدور الذي تؤديه منظمات مثل الهستدروت و"الكيرن كييمت" والوكالة اليهودية أو 
الصندوق القومي كمقاولني فرعيني إلدارة االحتالل؟ من الذي ميول مؤسسات التعليم 

العالي في املستوطنات؟ من الذي يوفر القاعدة القانونية ملصادرة األراضي؟ 
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وكان شارون قد سيطر طوال سنوات على "البنى التحتية" وعلى 
في  ذل��ك  مستغال  مصادرتها،  أو  األراض���ي  خصخصة  عمليات 
صوغ مشروع حياة يقوم على تطهير احليز من الفلسطينيني، وسط 
مال  إسرائيل" وجتنيد رأس  أراض��ي  املطلقة على "دائ��رة  السيطرة 
يهودي وجد تعبيرًا له في نشاطات املنظمات اليهودية مثل الوكالة 
)الكيرن كييمت( إلسرائيل من أجل  القومي  اليهودية والصندوق 
شراء األراضي واالستيالء عليها41.  واملجالس اإلقليمية عبارة عن 
صيغة إسرائيلية محورة جلهاز بريطاني صمم في أوروبا اإلقطاعية 
أو كأداة لالستيالء على األراضي في  بعد كطريقة  فيما  واستخدم 
عهد اإلمبريالية42. وهكذا أدارت الدولة )إسرائيل(، بواسطة هذه 
املجالس اإلقليمية، االحتالل والسيطرة اإلقليميني مبا في ذلك داخل 
اخلط األخضر وليس إلى الشرق منه فقط.  فاملجالس اإلقليمية هي 
فلسطينية  أراض  على  أقيمت  حيث  احليز،  لتهويد  مركزي  جهاز 
احتالل  ضمان  استهدفت  مضخمة  إدارة  مناطق  وف��ي  م��ص��ادرة، 

األرض والسيطرة عليها وليس عدالة التوزيع.
ويتيح الفهم الليبرالي لزمن اخلط األخضر خلق "شرخ" متخيل 
وفصل مصطنع بني ال� "جيدين"، أي اليسار الليبرالي داخل حدود 
اخلط األخضر، وال�"سيئني"، مجموعات املستوطنني القاطنني في 

مستوطنات )األراضي احملتلة(43. 
وعلى سبيل املثال فإن كتاب غادي طاوب "املستوطنون"  يعد مثااًل 
بارزًا على هذه القيم املزدوجة، فهو يستند إلى متييز سطحي وصارم 
بني ليبراليني علمانيني وبني يهود مسيحانيني44.  يوسي سريد أيضًا 
يصوغ متييزًا مصطنعا بني دولتني مختلفتني تقومان ظاهريا بالتوازي:  
"دولة يهودا" و"دولة إسرائيل"45.  فهل هما حقا دولتان؟! وإذا 
كان األمر كذلك، فمن الذي يوفر للمستوطنني القاعدة االقتصادية 
واملادية؟  من الذي يزودهم بشبكة خطوط الهاتف والكهرباء واملاء؟ 
الدور الذي  من الذي يوفر لهم خدمات الصحة والتعليم؟ ما هو 
والوكالة  كييمت"  و"الكيرن  الهستدروت  مثل  منظمات  تؤديه 
اليهودية أو الصندوق القومي كمقاولني فرعيني إلدارة االحتالل؟ 
من الذي ميول مؤسسات التعليم العالي في املستوطنات؟ من الذي 
يوفر القاعدة القانونية ملصادرة األراضي؟ من الذي يوفر  خدمات 
هندسة وتعبيد الشوارع العابرة للضفة الغربية؟! من الذي يسافر في 
شارع األبارتهايد رقم 443 من تل أبيب إلى القدس أو العكس؟! 
ووفقا ملا يبينه لنا العمل الدؤوب الذي تقوم به عميرة هس )مراسلة 

فإن  احملتلة(  الفلسطينية  األراض��ي  في  املقيمة  "هآرتس"  صحيفة 
املستوطنات ليست مشروعا عفويا ألناس غريبي األطوار، إمنا هي 

مشروع دولة رسمي انضفرت املسيحانية داخله.
والثقافة  السياسة  ف��ي  نفسه  ع��ن  يعبر  كما   ،1967 من���وذج  إن 
واملجتمع االقتصاد، هو حاجز الوعي الرئيس الذي ينتصب اليوم 
أمام اإلسرائيليني في مواجهتهم للنزاع وجذوره التاريخية.  ويوفر 
رسم اخلط األخضر كعالمة سياسية لنموذج 1967 "بداية" لتصور 
النزاع وفق فهم ضيق ومبتور للزمن واحليز.  ويحدد هذا النموذج 
محاولة  أية  فإن  وبالتالي  ومنتهية،  مغلقة  كمسألة   1948 مسألة 
للعودة إليها تغدو موصدة بجدار من احملرمات.  لقد أحكم املثقفون 
إغالق جميع املنافذ وحولوا املسألة من تاريخ إلى أسطورة، وذلك 
أجهزة  في  متزامن  بشكل  مت��ارس  متطورة  ذاك��رة  تقنيات  بواسطة 
الدولة واملجتمع والثقافة46.   وعلى سبيل املثال فإن كتب التدريس 
تعرض سوى  العام 1948 وال  الشامل حلرب  التاريخ  تتضمن  ال 

"توأم" إسرائيل: النكبة.
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داخل   1948 مسألة  طمس  جرى  كذلك  اليهودية.   النظر  وجهة 
منوذج  صاغ  ال��ذي  السياسي  والتفكير  اإلسرائيلية  املواطنة  مفهوم 
"دولة يهودية ودميقراطية" وسط اللجوء إلى مسوغات ملتوية47.  
فالفرضية القائلة بأن مسألة 1948 مغلقة ومنتهية تنطلق من جملة 
اقتصادية  ومصالح  اخل��وف  ضمنها  وم��ن  مستقلة  ليست  ع��وام��ل 

سياسية، والتنازل عن امتيازات ثقافية اقتصادية وسياسية48.
إن سياسة "الفصل" التي تتبعها إسرائيل حاليا هي امتداد طبيعي 
لهذا املوقف الثقافي السياسي الذي تصوغه النوستاليجيا اجلديدة، 
اإلقليمية  والتوسع  الضم  املمارسة في عمليات  في  يتجلى  والذي 
وفي مشروع دميغرافي يشكل "استمرارًا للحرب بوسائل أخرى".  
العام  منذ  تشييده  ب��دأ  ال��ذي  الفصل"،  "ج��دار  مسار  ف��إن  كذلك 
2002، رسم بشكل أحادي اجلانب من أجل خلق مسار مستقبلي 
شارون  أريئيل  وضعه  الذي  النجوم"  "مشروع  إلى  تستند  حلدود 
والذي يهدف إلى الفصل بني اليهود والفلسطينيني وسط ضم املزيد 
بناء اجلدار حركة  النتائج املترتبة على  من املناطق احملتلة.  إحدى 
اخلط  بني  احملاصرين  الفلسطينيني  للمواطنني  ترانسفير-  ترحيل- 
ملناطق  اإلقليمي  التواصل  وتشويش  اجلدار،  مسار  وبني  األخضر 
الدولية(  )العدل  محكمة  الغربية.   الضفة  في  الفلسطينية  السيادة 
ال��ذي  األع���وج  املنطق  بسهولة  شخصا  ال��دول��ي  واملجتمع  اله��اي 
يخلقه اجلدار، والذي ميكن من استمرار االحتالل في ظل خطاب 
الفصل.  أحد األمثلة البارزة على ذلك جنده في مقطع اجلدار البالغ 
طوله 1700 متر على مقربة من قرية بلعني.  وقد أكدت احملكمة 
إبقاء  من  ميكن  بشكل  "خطط  اجل��دار  مسار  أن  العليا  اإلسرائيلية 
جزء من حي متتياهو- شرق في مستوطنة موديعني عيليت )كريات 
هسيفر( املجاورة في اجلانب الغربي )"اإلسرائيلي"( للجدار" وأن 
"إسرائيل صادرت من الفلسطينيني األراضي التي شيد )مقطع اجلدار 

املذكور( عليها بادعاء باطل يتعلق مبتطلبات األمن..."49.
املستوى  جانب  من  املقابل  في  رسم  ال��ذي  الفصل  ج��دار  مسار 
السياسي واملستوى العسكري واحملكمة العليا نال حياة مستقلة من 
تلقاء ذاته متسببا بإرباكات إقليمية ومآس إنسانية.  من جهة أخرى 
التي  اجل��دار،  بناء  عملية  أن  في  تتمثل  املثيرة  احلقائق  إح��دى  ف��إن 
بدأت بضجة كبيرة، لم تستكمل أبدًا. وفي وسعنا أن نستشف من 
املسار املتعثر وغير املكتمل للجدار أن األسوار واجلدران التي تقام 
القومية ال تشكل ضمانة إلقامة خط حدودي،  ثنائية  في حيزات 
والرملة  اللد  ففي  ذات��ه.  األخضر  اخل��ط  داخ��ل  حصل  مثلما  متاما 
وأماكن أخرى أقيمت أسوار فصل تخلق فصال إقليميا بني اليهود 
اخل��ط األخ��ض��ر، بني  داخ��ل  أخ��رى،  أماكن  والفلسطينيني، وف��ي 
وبني  وأثيوبيني  وروس  شرقيني  بني  أو  فقراء،  ويهود  أغنياء  يهود 
يهود أشكنازيني.  كافة أشكال الفصل هذه ميكن أن ال تصل أبدا 
إلى درجة الكمال، لكنها متأل احليز بأكمله.  وحول جدار الفصل 
الذي أقامته إسرائيل، تقول روتي بن حاييم القاطنة في مستوطنة 
"غينوت شومرون": "إن من أقام اجلدار إمنا أراد منا جميعا أن نلوذ 
أننا نعيش خارج )حدود(  أننا لن نحتمل فكرة  بالفرار.  لقد ظن 
الدولة. ولكنني ال أسكن في الدولة. بل أسكن في البالد.  ولذلك 
ال يهمني إذا ما كان هناك جدار في الوسط"؟50. مبدأ الفصل هو 
نتاج تفكير مبصطلحات دولة غيتو "شبه أخالقية"، وهذا التفكير 
تعاظم في اخلطاب السياسي الليبرالي ما بعد 1967، وخصوصًا في 
فترة اتفاقيات أوسلو التي عمقت السيطرة الكولونيالية اليهودية على 
احليز الواقع بني البحر والنهر، وساعدت البرجوازية اإلسرائيلية على 

الثراء معمقة أكثر الفجوات الطبقية والقومية واجلنسوية.
وإزاء مفهوم اخلط األخضر كأرضية للفصل املتخيل بني اليهود 
والعرب جدير بنا أن نتذكر أن إسرائيل ذاتها لم تلتزم قط بحدود 

مسار جدار الفصل الذي رسم في املقابل من جانب املستوى السياسي واملستوى العسكري 
واحملكمة العليا نال حياة مستقلة من تلقاء ذاته متسببا بإرباكات إقليمية ومآس إنسانية.  
من جهة أخرى فإن إحدى احلقائق املثيرة تتمثل في أن عملية بناء اجلدار، التي بدأت بضجة 
كبيرة، لم تستكمل أبدًا. وفي وسعنا أن نستشف من املسار املتعثر وغير املكتمل للجدار أن 
األسوار واجلدران التي تقام في حيزات ثنائية القومية ال تشكل ضمانة إلقامة خط حدودي، 
متاما مثلما حصل داخل اخلط األخضر ذاته. ففي اللد والرملة وأماكن أخرى أقيمت أسوار 
فصل تخلق فصال إقليميا بني اليهود والفلسطينيني، وفي أماكن أخرى، داخل اخلط األخضر، 

بني يهود أغنياء ويهود فقراء، أو بني شرقيني وروس وأثيوبيني وبني يهود أشكنازيني.
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العام  )م��ن  الهدنة  ب��ح��دود  أب���دًا  تسلم  ل��م  وأن��ه��ا  خارجية واض��ح��ة 
كصمام  ال��س��ن��وات  ط��وال  األخ��ض��ر  اخل��ط  عمل  لقد    .51)1949
أح��ادي االجت��اه.  إذ كان من املفترض أن يسد هذا الصمام طريق 
احلركة من "هناك" إلى "هنا"، لكنه أتاح في الوقت ذاته التدفق 
احلر من "هنا" إلى "هناك".  وشملت هذه احلركة األخيرة نزهات 
وجوالت ونشاطات عسكرية وبناء مستوطنات.  اليسار الليبرالي في 
إسرائيل متترس من جهته داخل هذا النموذج بعد العام 1967 وحول 
اخلط األخضر )"مع تعديالت حدودية"( إلى خط ماجينو رمزي 
وإلى مطرقة سياسية.  وعلى سبيل املثال فقد أمرت وزيرة التعليم 
يولي تامير العام 2006 بوجوب أن تتضمن جميع الطبعات اجلديدة 
لكتب التدريس التي تظهر فيها خرائط إسرائيل عرض حدود اخلط 
األخضر52.  مثال آخر، في مقال له حتت عنوان "اخلط األخضر 
وتكريس  تعميق  "ينبغي  شتيرينهل:  زئيف  كتب  احل���دود"  ه��و 
الشبان  وع��ي  في  )اخل��ط األخضر(  النار  إط��الق  وق��ف  مكانة خط 
اإلسرائيليني.."53. ويأخذ اخلط األخضر في هذا املفهوم صفات 
مستقلة وأسطورية، حيث أصبحت مصطلحات مثل "االحتالل" 
و"إن���ه���اء االح���ت���الل" م��ح��ص��ورة، ف��ي ال��وع��ي ال��س��ي��اس��ي لليسار 
الليبرالي، في احتالل العام 1967 فقط54.  هذا األمر له أيضا سبب 
تاريخي.  فاجلناح اليساري )الذي يسمى أيضا "معتدال"( في حركة 

العمل الصهيونية- ويشمل "مبام" و"هشومير هتسعير"- استولى 
على الكثير من األراضي واملمتلكات الفلسطينية خالل حرب العام 
194855.  ولم يسهم "اعتدال" حركات اليسار في تخفيف املظالم 

دفع  في  ساهم  العكس،  على  بل  األخضر  اخلط  لزمن  األخالقية 
موقف أخالقي أنكر تلك املظالم56. وجاءت حرب 1967 لتوفر 
لليسار الصهيوني القدمي أجندة مكنت من نقل احليز األخالقي إلى 
ما وراء اخلط األخضر )إلى األراضي الفلسطينية احملتلة سنة 1967( 

وكرست مظالم العام 1948 كشيء ال رجوع فيه57.
العشرين  السنوات  في  تغير  الواقع  أن  حقيقة  ميوه  املوقف  هذا 
األخيرة وأن إسرائيل غير قادرة، وغير عازمة أيضًا، على إخالء 
اإلسرائيلي  فاملوقف  ال��غ��رب��ي��ة58.   الضفة  م��ن  املستوطنني  معظم 
أعضاء  من  الكثيرون  تبناه  )وال��ذي  حدودية"  "تعديالت  املسمى 
اليسار الصهيوني( يسعى إلى ضم املستوطنات الكبيرة، التي تقطنها 
أغلبية املستوطنني في الضفة الغربية، إلى مناطق السيادة اإلسرائيلية 
الضفة(  شمال  في  املستوطنات  )كبرى  "أريئيل"  مستوطنة  مثل 
ومستوطنات ما يسمى ب� "غالف القدس" وفي مقدمها مستوطنة 

"معاليه أدوميم".  
حركات اليسار- ومن ضمنها منظمات راديكالية غير برملانية مثل 
"غوش شالوم- كتلة السالم" و"يش غفول- توجد حدود"- تؤيد 
مبسألة  تنشغل  وال  ح��دودي��ة،  تعديالت  إج��راء  ضمنا  أو  صراحة 
نهائيا  احل��رك��ات  ه��ذه  تعبأ  ال  ك��ذل��ك  املستوطنني،  إخ���الء  كيفية 
باملسائل األخالقية املترتبة على مثل هذا اإلخالء.  هل ميكن إخالء 
مستوطنني من أبناء اجليل الثالث واجليل الرابع، من بيوتهم، حتى 
لو كان آباؤهم وأمهاتهم أصحاب مشروع االستيطان واملستوطنات 
قد "أكلوا احلصرم".  إن وضع املستوطنات يتطلب تفكيرا أعمق 

بكثير59. 
إلى ذلك فإن التفكير من منطلق زمن اخلط األخضر يتيح أيضا 
خلق اإلدعاء القائل بعدم وجود شريك للحوار وأن قدر إسرائيل أن 
تبقى في نزاع دام مئة سنة أخرى. عندما قدم إيهود باراك "اقتراحًا 
سخيًا" للفلسطينيني في كامب ديفيد ثم في طابا سنة 2000، وقوبل 
هذا االقتراح بالرفض من جانب ياسر عرفات، استنتج إسرائيليون 
كثيرون- وكذلك املجتمع الدولي- أن ذلك يشكل دليال نهائيا على 
عدم وجود شريك )فلسطيني( وبرهانا على "نظرية املراحل" التي 
يتبعها الفلسطينيون60.  غير أن املفهوم الذي انطلق منه اإلسرائيليون 

اجلدار: انزياح توسعي عن اخلط األخضر.
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املتحدة، كان  الواليات  عند ذهابهم إلى احملادثات، بتشجيع من 
فهذا  العقيم.    1967 من��وذج  إلى  استند  وم��ح��دودًا  ضيقا  مفهوما 
الالجئني  مسألة  وشطب  للنزاع  التاريخية  اجلذور  طمس  النموذج 
اخلطر  ح��ول  ح��دودي��ة  تعديالت  في  ال��ن��زاع  واخ��ت��زل  الفلسطينيني 
احلني  ذل��ك  ف��ي  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزي��ر  ووص��ف  األخ��ض��ر.  
التي  املساومات  عامي  بن  شلومو  البروفسور   )2000  -1999(
"بقدر  بقوله:  األخضر  اخلط  أساس  على  الفلسطينيني  مع  جرت 
ما أعلم فقد حصل كلينتون من الفلسطينيني قبل كامب ديفيد على 
وديعة بنسبة 2%.  وهكذا كان بإمكاننا االفتراض بأننا سنتخطى نسبة 
ال�90% )من مساحة الضفة الغربية( ويتخطى الفلسطينيون أكثر من 

4% بحيث نلتقي في نقطة ما في منتصف الطريق"61. 
كذلك ذكر بن عامي:

األساسية  املعايير  احملادثات  طوال  الفلسطينيون  يقبل  "لم 
يجوز  ال  بأنه  استنتاج  إل��ى  توصلت  لذلك  طرحناها.   التي 
االستمرار في صوغ مثل هذه األوراق في إطار دبلوماسية الباب 
اخللفي.  فهي ال تلزم الفلسطينيني الذين يستخدمونها كوسيلة 

للتليني املسبق فقط".
إن استنتاج املؤرخ شلومو بن عامي يتجاهل التاريخ ويستند إلى 
ثقافة زمن اخلط األخضر.  فهو يحكم بالنسيان على تاريخ النزاع 
ويختزله في مسألة العام 1967 )"مع تعديالت حدودية"( وسط 
االعتماد على ميزان حساب من النسب املئوية اإلقليمية.  وفي رده 
على سؤال الذي أجرى املقابلة الصحافية معه: ألم يقدم الفلسطينيون 
اقتراحا مضادًا؟  أجاب بن عامي قائال: "كال. وهذا هو لب املسألة. 
مضادًا".   إقتراحًا  أب��دًا،  يقدموا  ول��ن  يقدموا،  لم  الفلسطينيون 
ويضيف مصورًا عدم موافقة عرفات على إقتراح تعديالت حدودية 

على أنها خدعة: 

"اتضح أن أوسلو كان بالنسبة لعرفات مجرد ستار ضخم 
مبستويات  وإره��اب��ا  سياسيا  ضغطا  خلفه  من  ومي��ارس  م��ارس 

مختلفة من أجل تقويض فكرة دولتني لشعبني".
هذا االستنتاج الذي توصل إليه شلومو بن عامي، والذي يتحدث 
عن خدعة فلسطينية كبيرة، إمنا يشير إلى الفشل التام في فهم النزاع 
وجذوره.  فيما بعد، وبنظرة متتد ثماني سنوات إلى الوراء، صاغ 
إيهود باراك بصورة تاريخية أكثر السبب الكامن وراء "عدم وجود 

اقتراح مضاد فلسطيني": 
"ذه��ب��ت إل���ى ع��رف��ات ووج����دت أن���ه ال ي��ري��د ح��ل مشكلة 
أن��ا فما زال هناك من هم  أم��ا  67 وإمن��ا 47.  عرفات م��ات، 
عّرت  حقيقة  كشفت  كوني  لي  يغفرون  ال  علّي..  غاضبون 

الدين العلماني لليسار"62. 
طياته  في  يحمل  فهو  بتمعن.   االقتباس  هذا  نقرأ  أن  بنا  يجدر 
أعراض الفشل والقصور الذي يعتري التفكير السياسي في إسرائيل.  
باراك مصيب في أقواله، إذ ليس هناك حقا تزامن بني منوذج 1967 
الذي يتبناه اليهود ومنوذج 1947/ 1948 الذي يتبناه الفلسطينيون.  
غير أن باراك، وخالفا إلدعائه، لم يكشف بالضرورة حقيقة "عدم 
العام 1967،  الفصل من  من��وذج  أن  وإمن��ا حقيقة  وج��ود شريك" 
أن  )العلماني(، ال ميكن  اليهودي  للزمن  واخلط األخضر كعالمة 
يشكال أساسا حلل النزاع.  وليس عبثا أن باراك يستخدم مصطلح 
"الدين العلماني لليسار"، فهو بواسطته يسخر من محاولة اليسار 
املستمرة والعقيمة في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني على أساس 
ديفيد هي  باراك وشركائه في كامب  إن خطوة    .196763 منوذج 
خطوة التفافية، فقد ذهبوا إلى كامب ديفيد حاملني منوذج 1967 
بهدف دحضه ليس إال 64.  وقد أقر باراك فيما بعد بحقيقة أن الوفد 
اإلسرائيلي توجه إلى كامب ديفيد وهو مكبل بالفشل التام لفكرة 

إلى ذلك فإن التفكير من منطلق زمن اخلط األخضر يتيح أيضا خلق اإلدعاء 
القائل بعدم وجود شريك للحوار وأن قدر إسرائيل أن تبقى في نزاع دام مئة سنة 
أخرى. عندما قدم إيهود باراك "اقتراحًا سخيًا" للفلسطينيني في كامب ديفيد ثم 
في طابا سنة 2000، وقوبل هذا االقتراح بالرفض من جانب ياسر عرفات، استنتج 
إسرائيليون كثيرون- وكذلك املجتمع الدولي- أن ذلك يشكل دليال نهائيا على عدم 
وجود شريك )فلسطيني( وبرهانا على "نظرية املراحل" التي يتبعها الفلسطينيون60.  
غير أن املفهوم الذي انطلق منه اإلسرائيليون عند ذهابهم إلى احملادثات، بتشجيع من 

الواليات املتحدة، كان مفهوما ضيقا ومحدودًا استند إلى منوذج 1967 العقيم.
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الفصل.  لكن إيهود باراك ذاته ما زال يقود نفسه ورفاقه في السكة 
الفاشلة لنموذج 1967 )"مع تعديالت حدودية"( سواء كتكتيك 
سياسي من أجل التمويه على مواقفه املتشددة أكثر )مبعايير منوذج 

1967( أو نتيجة ما يعانيه من عمى في الرؤية65. 
الراديكالي،  اليسار  ل��دى  هناك  الصهيوني،  اليسار  مقابل  في 

وكذلك لدى املستوطنني، معارضة ملبدأ الفصل.  
وقد حاولت فيرد نوعم أن تشرح في صحيفة "نكوداه"، الناطقة 
أيضا  )الذي يسمى  الليبرالي  اليسار  يؤيد  ملاذا  املستوطنني،  بلسان 

"يسار صهيوني"( فكرة الفصل66:
"إن السبب.. هو شبكة احلواجز التي تبعث احلياة مجددًا 
وسيلة  مبثابة  احلصار  في  ي��رى  فاليسار  األخ��ض��ر..  اخل��ط  في 
تربوية مساعدة، حتث الوعي اليهودي على ضرورة الفصل بني 
املجموعتني السكانيتني، وتسوغ الدولة الفلسطينية...)لكن( 
إستفادة اليسار من احلصار تشي باحلقيقة: فالدافع املركزي لديه 
ليس اإلهتمام باحلقوق اإلنسانية للفلسطينيني، كما أن احلصار 
والتجويع املستمرين ملليوني إنسان ال يتسقان مع هذا االهتمام.  
ويتضح أيضًا أن التطلع للسالم ال يشكل الدافع احلقيقي لدى 
اليسار، فمن ينشد السالم ال بد وأن يصر على حدود مفتوحة 
وعالقات اقتصادية تكافلية.. وليس اقتصادا منفصال وحدودا 
محكمة اإلغالق.  إن ما يحرك اليسار حقا هو التطلع للفصل 
بينه وبني العرب.  احلصار يكشف عن تشابه مفاجئ بني غالبية 
فالتطلع  املتطرف.  اليمني  في  الترانسفير  دع��اة   وب��ني  اليسار 
املركزي لدى اجلانبني )اليسار واليمني املتطرف( هو التخلص 

من الوجود العربي"67. 
أّما أمنون راز- كركوتسكني، الذي ينتمي للقطب السياسي املضاد 
التي ترسم بها اخلريطة  لفيرد نوعم، على األقل بالصورة املجردة 
السالم  سياسة  في  الفصل  مبدأ  فيشرح  إسرائيل،  في  السياسية 

اإلسرائيلية بصورة مشابهة:
للسياسة  امل��ؤس��س  ال��ع��ام��ل  يشكل  زال  م��ا  الفصل  "م��ب��دأ   
اإلسرائيلية على اختالف ألوانها، كما أنه كان العنصر املؤسس 
لعملية السالم وأساس فشلها.  فهو ال يعتبر في نظر اإلسرائيليني 
كأساس للمصاحلة املستندة إلى االعتراف بحقوق الفلسطينيني 
من  للتخلص  كأساس  وإمنا  املتبادل،  االعتراف  إلى  والتطلع 
يشكل  ال��س��الم  تأييد  إن  ال��ع��رب.  م��ن  التخلص  بغية  املناطق 

دول��ة  وج��ود  ف��ي  الرغبة  على  ب��ال��ذات  يؤكد  ثقافيا  موقفا  هنا 
مواطنيها  مكانة  تتجاهل  كانت  وإن  حتى  متجانسة،  يهودية 

الفلسطينيني، أكثر من كونه موقفا سياسيا واضحًا"68. 
إن مفهوم "الال شريك" الذي تتبناه إسرائيل هو نتاج سافر لنموذج 
1967، وهو السبب الرئيس لقيام حركة "كدميا" التي سعت إلى 
مواصلة عملية االنفصال من خالل خطة أخرى أطلق عليها "خطة 
االن��ط��واء"69.  غير أن خطة االنطواء إلى حدود دائمة تستند إلى 
منوذج 1967، لم حتمل بشرى إنهاء االحتالل بل على العكس: 
املستوطنات  كتل  ض��م  أج��ل  م��ن  ث��م��اره  إستخدام  إل��ى  سعت  فقد 
الكبيرة إلى إسرائيل بذريعة إنهاء احتالل العام 1967.  وتقوم هذه 
الغربية  اخلطة على ضم أجزاء من القدس الشرقية وتقسيم الضفة 
إلى أربعة كانتونات كبيرة، حتول دون قيام سيادة فلسطينية تتمتع 

بتواصل إقليمي .
هذا التوجه األحادي اجلانب يشكل إستراتيجيا وجودية بالنسبة 
النار  إطالق  وقف  قرار  في  أيضًا  نفسه  عن  عبر  مثلما  إلسرائيل، 
من جانب واحد عقب احلرب التي شنتها إسرائيل على غزة مطلع 
اتفاق أو تفاهم  التوصل إلى  العام احلالي )2009(.  فعوضا عن 
مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حركة "حماس"، 

فضلت إسرائيل جتاهل هذه الفصائل وإنكار وجودها. 
أعطيت  والتي  الفصل،  إلى  املستندة  املتعثرة  السالم  عملية  إن 
دفعة في مؤمتر أنابوليس، هي جزء من لعبة سالم صورية عقيمة، 
جتري منذ أوائل التسعينيات حول  منوذج 1967.  والنتيجة الكئيبة 
و"مركز  جنيف"  "مبادرة   ضمنها  ومن  السالم،  صناعة  أن  هي 
النزاع.   بإنهاء  وال  بالسالم  ال  تنشغل  تعد  لم  للسالم"،  بيريس 
عوضا عن ذلك فقد وفرت هذه الصناعة عمال لعشرات إن لم يكن 
التي تعتاش منها دون غاية سياسية  املنظمات غير احلكومية  مئات 
حقيقية.  هذه الصناعة تتجاهل حقيقة أن ما يحدث خلف )شرق( 
داخ��ل اخلط األخضر  ط��وال عقود  ملا حدث  اخلط األخضر مشابه 
ذاته.  كما أنها تتجاهل حقيقة أن عملية بناء املستوطنات لها أسباب 
اقتصادية ال تصنف ضمن الفارق أو التمييز السياسي بني "يسار" 
و"ميني".  ينبغي على سبيل املثال فحص التركيبة الطبقية واإلثنية 
للفئات السكانية اليهودية التي استوطنت في املناطق، وكذلك طرح 
السؤال بشأن كون سكان مستوطنات الضواحي مثل معاليه أدوميم 
ومستوطنات "غالف القدس" ينتمون في غالبيتهم إلى جمهور ما 
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الشرقيني والروس واملتدينني  الثالثة"، أي من  ب� "إسرائيل  يسمى 
"احلريدمي"، والذين حسنوا ظروف معيشتهم بواسطة محو اخلط 
األخضر.  فهل ميكن أن يوافق أمثال هؤالء الناس على التخلي عن 
إجنازاتهم ومكتسباتهم االقتصادية، حتى لو كانت هامشية، فقط 
من أجل القبول بسياسة سالم أشكنازية؟ ونحن نعلم أن ما يسمى ب� 
"عملية السالم" تدار من قبل النخب الليبرالية التي تعتبر في غالبيتها 
يسارا ليبراليا.  من هنا فإن مسيرة أوسلو أو "إعادة املناطق" تشكل 
من وجهة نظر جمهور "إسرائيل الثالثة" تهديدًا ملشروع حياتهم.  
كذلك فإن املوقف "العلماني" املنبثق عن منوذج 1967 يتغاضى عن 
حقيقة أن األكثرية العظمى من سكان البالد من البحر إلى النهر، 
بحل  يكتفون  وال  علمانيني  ليسوا  الفلسطينيني،  أو  اليهود  س��واء 
سيادي ميكانيكي يخلو من املضمون الثيولوجي70.  وعلى سبيل 
املثال فإن اليعازار كوهن، املقيم في مستوطنة "كفار عتصيون"، 
يدعو إلى إجراء حوار ديني بني املستوطنني وبني حركة "حماس" 

بهدف تقسيم احليز، ويقول: 
"بعد صعود حماس أميط اللثام عن وجه النزاع  اإلسرائيلي- 
الشعب  ق��وم��ي.   دي��ن��ي -  ال��ن��زاع ج��وه��ره  ف��ه��ذا  الفلسطيني: 
زمن.   منذ  ذلك  يدرك  إختياره،  من  يتضح  كما  الفلسطيني، 
أما الشعب اإلسرائيلي فما زال غارقا في تفكير دوغمائي يشوبه 
التوجس واخلوف بل وصار مؤخرًا أسيرًا ألمناط مغرقة في الوهم 

والهروب من املسؤولية....71.
إسرائيل الرسمية ترفض هذا املوقف.  فهي مستعدة لقبول صيغة 
بشكل  تخضع  كانت  طاملا  وخانعة  واهنة  فلسطينية  وطنية  )دول��ة( 
مباشر أو غير مباشر لسيطرة دولة إسرائيل وفي إطار منوذج 1967. 
الكاذب  البارزة على مثل هذا املوقف هو االدع��اء  إن أحد األمثلة 
بأن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة في العام 2005، وكما يعلمنا 

بواسطة  أيضًا  يدار  أن  ميكن  االحتالل  فإن  الكولونيالي،  التاريخ 
جهاز حتكم عن بعد دون تواجد عسكري دائم ودون مستوطنني.  
وإسرائيل ما زالت تدير حتى اآلن نظام احتالل في غزة ألنها ترفض 
السلطة الشرعية هناك. فهي تسيطر على االقتصاد الغزي، وعلى 
املعابر البرية املؤدية للقطاع ومتنع الوصول إليه من البحر أو اجلو، 
وتشن حربا مستمرة لتصفية قادة وزعماء النضال الفلسطيني.  فخطة 
"االنفصال" وما أوحت به من إنهاء لالحتالل في قطاع غزة، ال 
تشكل دليال على إنهاء االحتالل هناك،  وإمنا على مواصلته بوسائل 
أخرى.  اإلدعاء بإنهاء االحتالل في غزة عمق فقط الكارثة السياسية 
هناك  املقابل  في  القطاع.   على  إسرائيل  جلبتها  التي  واإلنسانية 
إسرائيليون يائسون وقعوا حتت تأثير وجهة النظر اخلطيرة حول عدم 
والنتيجة  السبب  فيها  يتشابك  والتي  )فلسطيني(،   شريك  وجود 
في منطق التفافي أعوج.  ويجدر هنا تأمل اخلطاب املتعلق بإطالق 
الصواريخ على جنوبي إسرائيل.  وبحسب االدعاء املركزي الذي 
يسوقه هذا اخلطاب فقد عاش جنوب إسرائيل طوال ثمانية أعوام 
بضبط  حتلت  إسرائيل  دول��ة  وإن  مستمر،  صاروخي  قصف  حتت 
النفس فترة طويلة قبل أن تشن احلرب )؟!( ولكن  النزاع لم يبدأ 
قبل ثمانية أعوام، ولم يبدأ ب� "غالف غزة"، بل تعود جذوره إلى 

الفترة السابقة للعام 1948.  
في )مطلع( العام 2009 شنت إسرائيل حربا واسعة النطاق على 
قطاع غزة،  قتلت خاللها حوالي 1500 مواطن غزي، عدد كبير 
منهم من أبناء وأحفاد الالجئني الفلسطينيني الذين طردوا أو هربوا 
إلى القطاع سنة 1948 أو بعدها، وارتكبت هناك جرائم حرب.  
كانت النشوة في إسرائيل في بداية احلرب عارمة لكنها سرعان ما 
فهمت أن الدمار واخلراب الذي أوقعته في غزة لم يوقف إطالق 
إسرائيل حربا  فيها  أخ��رى شنت  ح��االت  في  ال��ص��واري��خ.  وكما 

ويبرز عقم منوذج الفصل الليبرالي من الناحية السياسية، في شكل خاص، في 
ضوء منهجية وثبات التفكير السياسي لدى اليمني اإلسرائيلي على اختالف تياراته.  
ثمة فئات كثيرة في اليمني اإلسرائيلي تعارض إقامة دولتني لشعبني وتسعى إلى بسط 
السيطرة أو السيادة على كامل البقعة اجلغرافية الواقعة بني البحر والنهر. ويدرك 
اليمني املتطرف الفشل الكامن في منوذج 1967 ويشخص االنحرافات التي يخلقها 
هذا النموذج.  هذا اليمني هو الذي طور بالتعاون مع التيار الصهيوني املركزي، على 
إختالف مؤسساته، جوابه على مسألة العام 1948: دولة  ثنائية القومية مع نظام )سلطة( 

أبارتهايد.  ويشكل مشروع املستوطنات بصيغته الراهنة رأس حربة هذا النموذج.
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لبنان  حرب  هو  البارز  )املثال  الفلسطينيني  على  واح��د  جانب  من 
1982(، فإن العدوان اإلسرائيلي على غزة وسكانها لم يكن حربا 
مارسه  منهجي  اختيار  عن  منبثقة  ح��رب  هي  بل  "اض��ط��راري��ة"، 
العام 1948 في نطاق  القرارات في إسرائيل منذ  وميارسه صانعو 
ال  التي  الفلسطينية  الوطنية  الكيانية  ورف��ض   1948 ملسألة  التنكر 

تستند إلى سنان البنادق اإلسرائيلية.
بالدهشة  قوبلت  غ��زة  على  احل��رب  خلفته  ال��ذي  ال��دم��ار  نتائج 
والذهول من قبل اجلمهور )اإلسرائيلي( الليبرالي، ولكن املسائل 
األخالقية "غسلت" داخل خطاب عسكري مبرافقة خبراء عسكريني 
أمني يخلط بني  املسائل وصاغوها في منطق  أهمية هذه  قللوا من 
السبب والنتيجة.  فقد اعتبرت "عمليات اإلرهاب" سبب نشوب 
احلرب عوضا عن اعتبارها عارضًا للوضع السياسي ورد فعل على 
السيطرة الكولونيالية اإلسرائيلية على احليز. وهذه احللقة املفرغة 
املزيد  توقع  أخرى  إسرائيلية  عدوانية  حرب  إلى  بالتأكيد  ستفضي 
بيوت ومساجد  )تدمير  الفلسطيني  املجتمع  في  والدمار  القتل  من 
ضد  القتال  وقف  في  تنجح  أن  دون  عامة(  ومؤسسات  وم��دارس 
واملجتمع  للشعب  منهجية  إب���ادة  النتيجة  تكون  وق��د  إس��رائ��ي��ل.  

الفلسطيني وسط مواصلة حتويل الصهيونية إلى وحش كاسر72.
يتعامى عن رؤية احلقيقة وهي أن  الليبرالي من جهته  اليسار  إن 
احليز  كامل  على  يسيطر  القومية  ثنائي  كيانا  عمليا  باتت  إسرائيل 
بأكمله  احليز  هذا  إلى  نظرنا  ما  وإذا  النهر.    إلى  البحر  من  املمتد 
فسوف نالحظ أن جميع سكانه اليهود وجزءا من سكانه الفلسطينيني 
يحملون بطاقة مواطنة )إسرائيلية(.  بقية الفلسطينيني في املنطقة هم 
استخدام  وسط  أبارتهايد  لنظام  يخضعون  مواطنة،  بال  مواطنون 
السيطرة  وتدعم  تعزز  وإداري��ة  وقانونية  عسكرية  وسائل  وممارسة 
الكولونيالية عليهم73.  أما حقيقة كون إسرائيل لم تطبق سيادتها 
قيد  تغير  ال  فهي  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مناطق  على  السياسية 
امتنعت من  الكولونيالية  القوى  أمنلة في هذه الصورة74.  فمعظم 
فرض سيادتها الكاملة على املناطق اخلاضعة الحتاللها، وأوجدت 
حاجة  دون  سيطرتها  وتدعم  تسند  قانونية  أنظمة  ذلك  عن  عوضا 

لسيادة قانونية75.     
في  السياسية،  الناحية  من  الليبرالي  الفصل  من��وذج  عقم  ويبرز 
لدى  السياسي  التفكير  وث��ب��ات  منهجية  ض��وء  ف��ي  خ��اص،  شكل 
اليمني اإلسرائيلي على اختالف تياراته.  ثمة فئات كثيرة في اليمني 

اإلسرائيلي تعارض إقامة دولتني لشعبني وتسعى إلى بسط السيطرة 
والنهر.  البحر  بني  الواقعة  اجلغرافية  البقعة  كامل  على  السيادة  أو 
ويدرك اليمني املتطرف الفشل الكامن في منوذج 1967 ويشخص 
االنحرافات التي يخلقها هذا النموذج.  هذا اليمني هو الذي طور 
املركزي، على إختالف مؤسساته،  الصهيوني  التيار  بالتعاون مع 
جوابه على مسألة العام 1948: دولة  ثنائية القومية مع نظام )سلطة( 
أبارتهايد.  ويشكل مشروع املستوطنات بصيغته الراهنة رأس حربة 

هذا النموذج.
تتضاءل  للعام 1967 سوف  التاريخية  اللحظة  أهمية  أن  أعتقد 
مبرور السنوات، وأن مسألة 1948 ستحل مكانها تدريجيا، حتى 
في اخلطاب اليهودي. كذلك فإن قانون العام 1948 ونظام املواطنة 
اإلسرائيلي سوف يطرحان بحدة أكبر على بساط البحث، مبا في 
ذلك مسألة العنف التي يحجبها هذا النظام76.  إن العودة إلى مسألة 
1948 سوف تطرح على األجندة حقيقة أن حرب العام 1948 لم 
تنته بعد 77، وكذلك احلقيقة املؤملة بشأن وجود ماليني الالجئني الذين 
ما زالوا ينتظرون البت في مصيرهم ومصير أراضي وممتلكات آبائهم 

التي سلبتها دولة إسرائيل78. 
إن اقتراحي إرساء أسس لتفكير سياسي يستند إلى منوذج 1948 
ال يشكل محاولة للتنكر حلق تقرير املصير لليهود كمجموعة قومية، 
بل على العكس، فإني أرى  فيه اقتراحا للرجوع إلى زمن تاريخي 
وفلسفي ميكن االنطالق منه في صياغة نظرية سياسية جديدة تهتم 
مبكانة ومستقبل اليهود في املنطقة. ينبغي لليهود أن يصوغوا نظرية 
سياسية جديدة تأخذ في احلسبان شعوب املنطقة وحتدد في الوقت 
ذاته احلقوق السياسية لليهود، وهو ما كان ينادي به في ثالثينيات 
وأربعينيات القرن املاضي مثقفون مثل مارتني بوبر، يهودا ماغنيس، 
محافل  إلى  ينتمون  كانوا  ممن  كوهني،  هانس  أو  سيمون  آرنست 
املؤمتر  أو "إيحود".  في  السالم"  حركة "بريت شالوم- حتالف 
مارتني  أقترح   1921 العام  عقد  ال��ذي  الصهيوني  )الكونغرس( 
بوبر79،  والحقا حذا  حذوه يهودا ماغنيس سنة 1929، صياغة 

حقوق اليهود:
"مثلما ال يجوز االنتقاص مطلقا من احلقوق العادلة للعرب، 
التطور  اليهود في  أيضا االعتراف بحقوق  فإنه من الضروري 
والنماء في وطنهم القدمي دون إعاقة استقاللهم القومي، وأن 

يشارك في هذا التطور عدد كبير من أشقائهم ما أمكن"80 
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اليوم مجددًا أهمية البحث في  أمنون راز- كركوتسكني يصوغ 
التاريخي احلالي الذي يكرس فيه كامل  اليهود في الوضع  حقوق 
البحث في موضوع احلقوق حلقوق الفلسطينيني نظرا النعدام التناظر 

السياسي الراهن في احليز:
الفلسطينية،  احلقوق  في  عادة  السياسي  النقاش  "ينحصر 
وهذا أمر مفهوم وطبيعي، نظرا ألن حقوق الفلسطينيني هي 
املنتهكة مبنهجية وبصورة دائمة.  ولكن على املستوى املبدئي، 
بحقوق  االعتراف  هي  االنطالق  نقطة  تكون  حينما  بالذات 
حقوق  بحث  جلهة  الصورة  تعكس  أن  ينبغي  الفلسطينيني، 
اليهود. فحقوق الفلسطينيني واضحة وغير قابلة للتصرف أو 
التأويل، وما يخلق املشكلة هو حقوق اليهود.  فقط في سياق 
ثنائي القومية ميكن التحدث على وجود يهودي مبصطلحات 

الدميقراطية"81   
من هنا فإن صياغة حقوق اليهود هي ضرورة ال مفر منها، ذلك 
تبقي  أن  ميكن  ال  واألب��ارت��ه��اي��د  العنف  إل��ى  املستندة  احل��ق��وق  ألن 
مضمونة إلى األبد.  والدرس املستخلص من التاريخ العاملي يبني أن 
دولة من هذا النوع ال بد أن تهزم أو أن تهزم نفسها. وقد جتد إسرائيل 
نفسها ذات يوم في خضم انقالب سياسي مثلما حصل في جنوب 
أفريقيا أو زميبابوي، وفي أتون حمام دماء غير محتمل. سيكون من 
الصعب في ظل عنف من هذا القبيل صوغ خطاب حقوق، وخاصة 
حقوق اليهود، التي ميكن أن تبدو مع األسف صورة طبق األصل عن 
حقوق الفلسطينيني حاليا، ونحن بالتأكيد ال نرغب مبستقبل كهذا. 
حتى لو كان الفلسطينيون قد رفضوا قبل العام 1948 خيارًا مغريا 
مثل مشروع التقسيم82،  فإن هناك اليوم إمكانية متاحة حلوار مثمر 
حول تقسيم جديد للحيز وسط احملافظة على حقوق اليهود. إنني 
مؤمن بأن العودة إلى إجراء نقاش منطقي متزن حول مسألة العام 
1948 ستتيح إلقاء نظرة مقرونة بأفق سياسي بعيد النظر، بحيث 
املنطقة، ومتكن من  إف��راز حتالفات سياسية جديدة في  إلى  تفضي 

التفكير خارج القوالب اجلامدة.
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وأمينة معارض. 32 إيالن. مخرجة سينمائية ومترجمة  بار  *  محاضرة في جامعة 

املقال مترجم عن العبرية.

"حرب  مقالة   ،1991 العام  في  ب��ودري��ار،  ج��ان  كتب  عندما 
اخلليج لم حتدث"، هاجمه الكثيرون وقالوا إنه يهني ذكرى املقاتلني 
واألموات، الذين سقطوا خالل احلرب.  وكان ثمة من نعته بلقب 
"فيلسوف مخرف".  ولكن ما إن مضت فترة على الصدمة األولى 
املقالة  ه��ذه  أحدثتها  التي  باالنطالقة  ي��ق��رون  كثيرون   أخ��ذ  حتى 
واإلمكانيات التي طورتها إلعادة التفكير في احلرب،  ومبساهمتها 
استخدمت،  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  فالتقنيات  السياسي،  االق��ت��ص��اد  ف��ي 
إلى  إضافة  املقاتلة،  وللقوات  التقنيات  لهذه  املناطقي  واالنتشار 
موازين القوى العسكرية والسياسية بني ما طرح على أنه "الطرفني 
املتحاربني"،  كل ذلك يضعنا، كما قال بودريار، على أعتاب عصر 
جديد يستوجب التفكير بنبذ مفاهيم ومصطلحات سابقة والعمل 

على صوغ مفاهيم ومصطلحات جديدة.  لقد استعاض بودريار عن 
االستخدام األوتوماتيكي ملصطلح حرب في وصف ما حدث في 
اخلليج،  بتحليل بارع للفرضيات الكامنة في هذا املصطلح وذلك من 

أجل اإلشارة إلى الفجوة بينها وبني ما حدث فعليا في اخلليج. 
يفترض  وال��ذي  ح��رب،  ملصطلح  األوتوماتيكي  فاالستخدام   
مسبقا وجود طرفني جيشني- متحاربني، يلبي املطلوب من ناحية 
عملية.  والذين تعاطوا مع ما حدث في اخلليج مبصطلح حرب، 
لم يقروا بأن ما حدث كان عملية  عسكرية أحادية اجلانب.  لكن 
مقالة بودريار فعلت أكثر من ذلك، إذ أنها لم تعترف باحتكار خطاب 
احلرب من جانب أصحاب املصلحة املباشرة في احلروب، أولئك 
الذين في استطاعتهم املبادرة لشنها واإلعالن أن "هذه حرب" أو 
"هذه ليست حربا". وقد كانت مقولة بودريار االستفزازية "حرب 
اخلليج لم حتدث"، مبثابة حتد لهذا االحتكار.  بعد مرور قرابة عقدين 

أريئيال أزوالي *

مراجعة أولى في 
"حروب إسرائيل"1



33

هناك إذن مئات املهمات التي يكلف اجليش بتنفيذها سنويا، ولكل مهمة 
منها يكتب فقط "أمر عملية".  ويوجد لكل أمر عملية هدف محدد ميكن 
أن يتوسع ويتغير بناء على العقبات التي تظهر في الطريق.  وسائل اإلعالم 
استكمال صورة  وإلى  إلى حرب  أية عملية  لتحويل  دائما  ومدعوة  مستعدة 
احلرب.  لنأخذ على سبيل املثال العنوان الرئيسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" 
أثناء الهجوم األخير )كانون األول 2008( على غزة : "نصف مليون إسرائيلي 
حتت النار"، وفي صفحة داخلية نشرت الصحيفة رسما يصور الهجوم على 
غزة كحرب بني طرفني.  في اخلطاب الرسمي جند أن "معارك إسرائيل" هي 
التسمية العامة لكل العمليات العسكرية، الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

من الزمن وكما لو أن مقالة بودريار لم تكتب،  أطلق على الهجوم 
األميركي الثاني على العراق بصورة طبيعية "حرب اخلليج الثانية"، 
أما تلك التي كتب عنها بودريار بأنها "لم حتدث"،  فتحولت بصورة 

أوتوماتيكية إلى "حرب اخلليج األولى".
في اخلطاب احمللي أيضا، سواء بتأثير مباشر لبودريار أو نتيجة 
ملتغيرات أخرى، أخذ يتطور في تلك السنوات خطاب نقدي فيما 
ليس  فيه  ينخرط  راح  الذي  اجلديد  اخلطاب  باحلرب.  هذا  يتعلق 
رجاالت اجليش والدولة وحسب، متحور حول حروب وعمليات 
عسكرية مختلفة، وسط محاولة لتفحص ما إذا كان من الصحيح 
العقد ونصف  ب� "ح��رب" أو "ح��روب".  ففي  واملالئم وصفها 
العقد األخيرين، وبعدما أصبحت العمليات العسكرية االستعراضية 
التي تشنها إسرائيل أكثر تواترًا، أضحى هذا اخلطاب النقدي أشبه 
بطقوس يشارك فيها أشخاص ينتمون إلى تيارات من مختلف ألوان 
السياسي.  فعند كل عملية عسكرية كبيرة تشنها إسرائيل  الطيف 
أنها مجرد  أم  ي��دور احلديث عن "ح��رب"  ال��س��ؤال:  هل  يطرح 
"عملية عسكرية" فقط؟.  وقد كانت عمليات "عناقيد الغضب" 
و"السور الواقي" و"سالمة اجلليل" أو "الرصاص املصبوب"،  
منذ اللحظة األولى، موضوعا يتناوله هذا السؤال.  في إطار هذا 
اخلطاب اجلديد أخضعت في السنوات األخيرة حروب من املاضي، 
بدا لغاية اندالع االنتفاضة األولى أنه ال جدال فيما يتعلق بكونها 
حروبا، إلى عملية مراجعة وإعادة نظر. ظاهريا، وعلى غرار اخلطوة 
"البودريانية"،  ميكن أيضا اعتبار املساعي احمللية لوصف هذه احلالة 
احلربية أو تلك على أنها "حرب" أو نزع هذا الوصف عنها، مبثابة 
دوالني.   باحتكار  قبلئٍذ  حظي  خطاب  في  باملشاركة  ومطالبة  حتد 
ولكن في السياق احمللي أرى أن هذا الوصف هو وصف غير نقدي 
ويبتعد عن اجلوهر.  ففي دولة إسرائيل جند أن أجهزة الدولة ليس 

فقط ال تتمتع باحتكار إعطاء تسمية "حرب" وال تطالب مبثل هذا 
احلربية  احل��االت  وص��ف  من  أيضا  ومتتنع  بل  لنفسها،  االحتكار 
بشكل رسمي باسم "حرب". ملاذا؟ ألنه وبروح املثل القائل "أيها 
يتولون  كثيرون  هناك  آخ��رون!"،  يتوالها  مهمتكم  الصديقون، 
القيام بهذه املهمة نيابة عن الدولة وأجهزتها. سأستعني باقتباس من 
حديث أجريته قبل أكثر من عشر سنوات مع شلومو غازيت، الذي 
عمل منسقا ألعمال احلكومة في األراضي الفلسطينية ومن ثم، منذ 
منتصف السبعينيات، رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية.2 في 
ذلك احلديث حاولت أن أستوضح منه كيف "تتغلغل" احلرب في 
اللغة وما الذي يتيح أو ال يتيح تسمية حالة معينة "حرب"؟! لم 
أكن أريد أن استمع من غازيت  إلى تأمل فلسفي وإمنا إلى إعادة رسم 
الطريق املؤدية إلى هذه احلالة/ التسمية، فكانت إجابته: "الفرق 
 )...( أهمية  له  ليس  حرب  وبني  عسكرية  عملية  بني  التمييز  أو 
يوجد جليش الدفاع اإلسرائيلي أمر عملية وال يوجد جليش الدفاع 

اإلسرائيلي أمر حرب".3 
واستعرض غازيت خالل احلديث ذاته املنطق الذي يقف خلف 

هذا الطرح:
"حسب تقديري فإن لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي اليوم مئات 
العمليات في السنة.  مثال أمر عملية بإرسال طائرتني لتصوير مناطق 
لبنان وسورية بهدف التعرف على االنتشار اجلديد في املنطقة.  رمبا 
الطائرات  لتعود  بسالم،  وتنتهي  دقيقة   45 كلها  العملية  تستغرق 
ويتم إفراغ ما حتتويه أشرطة التصوير وينتهي األمر.  لكن لنفرض 
أن إحدى الطائرتني أسقطت ورأينا أحد الطيارين يهوي ويسقط في 
األراضي اللبنانية مما يستدعي استعداد اجليش اإلسرائيلي إلنقاذه.  
هذا األمر يحتاج إلى القيام بعمل- حترك- بحري أو جوي أو بري، 
وبالتالي  بأكمله  اجليش  استنفار  يتطلب  مما  معا،  ذل��ك  كل  ورمب��ا 
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فمن  ساعات.  غضون  في  بالضرورة  تنتهي  لن  العملية  هذه  فإن 
احملتمل االصطدام بقوة لبنانية وعندئٍذ قد تتطور األمور شيئا فشيئا.  
باألساس كانت النية القيام بعملية صغيرة ال يعرف أحد من اجلمهور 
عن وجودها ومثل هذه العمليات تتم على األقل مرة كل يوم )...( 
لذا فإن التمييز بني عملية وحرب ليست له أهمية )...( صحيح أن 
الغالبية العظمى من أوامر العمليات من املفترض أن تنتهي بسالم، 

دون تصعيد خاص أو تورط في أية حرب" )املصدر السابق(.
سنويا،  بتنفيذها  اجليش  يكلف  التي  املهمات  مئات  إذن  هناك 
أمر  لكل  وي��وج��د  عملية".   "أم��ر  فقط  يكتب  منها  مهمة  ولكل 
عملية هدف محدد ميكن أن يتوسع ويتغير بناء على العقبات التي 
تظهر في الطريق.  وسائل اإلعالم مستعدة ومدعوة دائما لتحويل 
أية عملية إلى حرب وإلى استكمال صورة احل��رب.  لنأخذ على 
سبيل املثال العنوان الرئيسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أثناء 
الهجوم األخير )كانون األول 2008( على غزة : "نصف مليون 
إسرائيلي حتت النار"، وفي صفحة داخلية نشرت الصحيفة رسما 

يصور الهجوم على غزة كحرب بني طرفني.  في اخلطاب الرسمي 
العمليات  لكل  العامة  التسمية  ه��ي  إس��رائ��ي��ل"  "م��ع��ارك  أن  جن��د 
يستخدم  وح��ني  س��واء.   حد  على  والصغيرة  الكبيرة  العسكرية، 
يستخدمونه  فإنهم  "ح��رب"،  مصطلح  والدولة  اجليش  رجاالت 
بحكم  وليس  كمواطنني  أي  العام،  اخلطاب  في  العبني  بصفتهم 
وظيفتهم أو منصبهم يعلنون "حربا".  أثناء تأديتهم ملهام عملهم 
في  يساهم  اجلزئي  االمتناع  ه��ذا  عملية".   "أوام���ر  فقط  يكتبون 
الذي  الغموض  احل��رب، هذا  يكتنف حالة  الذي  الغموض  زي��ادة 
أريد، عوضا عن القيام مبحاولة عبثية لتبديده مثلما يفعل اخلطاب 
التطرق  "عملية"(،  أو  )"ح��رب"  للحسم  يسعى  ال��ذي  النقدي 
إليه باجلدية التي يستحقها،  وتشخيص مساهمته الكبيرة في كون 
الوضع احلربي في هذه املنطقة ال يشكل نقيضا لوضع آخر من قبيل 
نشاطات عسكرية  يدور على  فاحلديث  أو "سياسة".   "س��الم" 
حوله  حساب  كشف  تقدمي  ميكن  ال  مستدميا  واق��ع��ا  تخلق  دائ��م��ة 
إذا تناولنا فقط أحداثا متفرقة أو مجاالت بارزة تطرح على بساط 

"يديعوت أحرونوت" محّرض نصف مليون إسرائيلي حتت النار.
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على  لكل عملية  وجديدًا  العمليات هدفا محددًا  لهذه  املبادرون  ويحدد 
انفراد، من أجل معاجلة "الطرف الثاني"، أي العدو.  غير أن هذا الهدف احملدد 
هو دائما النصف األول من الهدف الذي تسعى العمليات العسكرية إلى حتقيقه.  
جتنيد اجلمهور- الذي يشكل عمليا "الطرف األول"- ليقر بالضرورة بعالقات 
اخلضوع والتبعية املستمرة مع "الطرف الثاني"،  وبأنه ما من سبيل آخر إلبطال 
التهديد الذي يجسده هذا الطرف الثاني.  هذا التجنيد املدني عادة ما يكون 
كامال وشامال لكل أوجه ومجاالت احلياة املدنية ويتم بواسطة أداتني رئيسيتني 

وضعتا حتت تصرفه بصورة مطلقة وهما: جهاز التعليم ووسائل اإلعالم.

والسياسية  العسكرية  القيادة  امتناع  فإن  هنا  ومن   . العام  النقاش 
ظاهريا  يشكل  وال��ذي  حرب-  مصطلح  استخدام  عن  )احلكومة( 
تنازال عن احتكار- ال ينتقص قيد أمنلة من االحتكار البنيوي الذي 
تتمتع به تلك املؤسستان في خلق حالة احلرب الدائمة وفي تفعيل 
آلة التعبئة للمواطنني املدنيني.  إن عدم القدرة على احلسم فيما إذا 
كان هذا العمل احلربي أو ذاك هو "عملية" أو "حرب"، وتبديد 

هذا الغموض، تعود حسبما أراه إلى سببني اثنني:
أوال- كون هذا الغموض هو غموض بنيوي يتيح، بل ويشجع 
االنفتاح ظاهري فقط،  مفتوح. لكن هذا  نقاش عام  إج��راء  على 
النقاش هم فقط متحدثون  الذين ميكنهم أن يشاركوا في هذا  ألن 
ومتحدثات ينتمون إلى قسم من السكان احملكومني، ميارس العنف 

على قسم آخر من هؤالء السكان أنفسهم.  
ثانيا- النقاش العام يجري- وميكن أن يجري- فقط حول عدد 
إنهائها  من  اإلسرائيلي  اجليش  يتمكن  لم  التي  العمليات  من  قليل 
نظر اجليش هو حصرية  والنجاح من وجهة  لرؤيته.   بنجاح وفقا 
أو  م��ض��ادة  ق��وة  طريقه  ف��ي  تقف  ال  بحيث  اللعبة،  ق��واع��د  حتديد 
بني  فمن  العملية.   وطابع  بهدف  يتعلق  فيما  "فضولي"  جمهور 
السكان  ضد  سنويا  اجليش  يشنها  التي  العسكرية  العلميات  مئات 
الفلسطينيني اخلاضعني لسيطرته تعد بصورة روتينية عشرات التقارير 
املقتضبة التي يجري نشرها بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة لتحول 
بالنسبة إلى املواطنني اإلسرائيليني من أصل  وجود هذه العلميات 
يهودي، إلى واقع ثابت، مستدمي ومعروف، وإلى جزء ال يتجزأ 
في  بنصيبهم  املساهمة  إلى  املدنية.  وهؤالء مدعوون  من حياتهم 
أخالقية  جوانب  ومناقشة  بحث  لهم  يحق  حيث   ، العام  النقاش 
ذلك  وجود  يتناولوا  أن  دون  ولكن  القتال،  في  مختلفة  وسياسية 
الواقع الذي ال تتوفر  القتالي/ احلربي  في حد ذات��ه؛  هذا  الواقع 

النقاش  لهم أية وسيلة أو إمكانية للمطالبة بتغييره.  ويساهم هذا 
العام الذي يواصل التعاطي مع كل عملية على حدة سواء بانتقادها 
العسكرية  العمليات  إلى هذه  النظر  في مواصلة  بها،  باإلشادة  أو 
كمشاريع لها بداية ونهاية وليس كجزء من بنية النظام.  أما النقاش 
النقدي الذي يدور حول الواقع احلربي، فيتم في قنوات مالئمة لنقد 
مشاريع موضعية وخارجية. العودة الطقوسية التي حتجب حقيقة 
أن جميع القرارات املتعلقة بخلق وصيانة هذا الواقع- وكذلك أيضا 
النقد املوجه له- تتم خارج إطار )النظام( السياسي الذي يخضع لتأثير 

وتدخل احملكومني، ومن ضمنهم املواطنون من أصل يهودي.
لظهور  كخلفية  تستخدم  والتي  والثابتة،  املقتضبة  التقارير  هذه 
مما  جزء  هي  أكثر،  واسعة  عسكرية  عمليات  حول  مفصلة  تقارير 
يضمن بناء وتكريس الواقع احلربي كواقع صارم من النوع الذي ال 
توجد جلميع احملكومني قدرة على التدخل فيه.  وبناء هذا الواقع 
كواقع صارم وخارج ما هو مطروح على بساط النقاش السياسي، 
هو مبدأ نظامي وليس حالة عابرة أو نتيجة لهذه العملية أو تلك من 

الفترة األخيرة.
ويحدد املبادرون لهذه العمليات هدفا محددًا وجديدًا لكل عملية 
على انفراد، من أجل معاجلة "الطرف الثاني"، أي العدو.  غير 
الذي  الهدف  من  األول  النصف  دائما  هو  احمل��دد  الهدف  هذا  أن 
الذي  اجلمهور-  جتنيد  حتقيقه.   إل��ى  العسكرية  العمليات  تسعى 
يشكل عمليا "الطرف األول"- ليقر بالضرورة بعالقات اخلضوع 
آخر  سبيل  من  ما  وبأنه  الثاني"،   "الطرف  مع  املستمرة  والتبعية 
إلبطال التهديد الذي يجسده هذا الطرف الثاني.  هذا التجنيد املدني 
عادة ما يكون كامال وشامال لكل أوجه ومجاالت احلياة املدنية ويتم 
بواسطة أداتني رئيسيتني وضعتا حتت تصرفه بصورة مطلقة وهما: 
جهاز التعليم ووسائل اإلعالم.  والتجنيد املدني هو التجنيد املركزي 
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الذي يتم على أساسه التجنيد الثانوي الذي يتم علنا، وهو التجنيد 
العسكري.  ولعل املفارقة هي أن من السهل أكثر التهرب من التجنيد 
العسكري، نظرا لكونه جتنيدا محددًا له بداية ونهاية، في حني من 
التجنيد املدني نظرا  التهرب من  الصعب إن لم يكن من املستحيل 
لكونه جزءًا من شكل النظام وشكل سيطرته على املواطنني والذي 

ال ميكن التهرب منه.
الواقع احلربي مبني كواقع صارم يقوم خارج حدود  وحيث أن 
أي نقاش سياسي قادر على تغييره، فقد حان الوقت لطرح أسئلة 

جديدة.
في ضوء هذه الظروف، التي ينفذ فيها اجليش مئات العمليات 

العسكرية في السنة، والتي ليس فقط ال يتم إطالع اجلمهور على 
السياسية  األط��ر  في  حتى  تبحث  وال  بل  منظمة  بصورة  معظمها 
املستوى  املمأسسة وفي أحسن األح��وال يجري احلسم بشأنها بني 
العسكري، واملستوى التنفيذي؛  أعتقد أنه آن األوان للتوقف عن 
بحث ومناقشة طابع أو ماهية كل عملية من العمليات العسكرية، 
على حدة وبشكل منفصل، وأن يتم طرح السؤال بشأن ماهية النظام 
الذي يدير مثل هذا الواقع احلربي وسط إبقائه خارج إطار النقاش 
السياسي.  آن األوان للتساؤل ليس فقط بشأن ماهية النظام الذي 
يعيش حتته أولئك الذين يرزحون حتت االحتالل واالستبداد، بل 
الدولة من  أيضا، مواطنو ومواطنات  نظام نعيش نحن  وحتت أي 
أصل يهودي؟! لقد حان الوقت لإلقرار بأن النظام الذي نعيش نحن 
حتته هو واحد من تلك األنظمة البائدة التي قامت في القرن العشرين، 
وأن نقر مبساهمتنا في إيجاد طراز جديد من هذه األنظمة.  وتتجلى 
املساهمة اخلاصة للمواطنني اإلسرائيليني من أصل يهودي في خلق 
هذا الطراز اجلديد من النظم في الفجوة بني  كونهم مواطنني ذوي 
رؤية واعية ونقدية جتاه األنظمة البائدة التي أنتجها القرن العشرون، 
وبني كونهم في الوقت ذاته مصابني بالعمى وال يالحظون وجود 
تلك السمات الظالمية في النظام الذي يعيشون هم أنفسهم حتته. 
في  القمع  س��م��ات  امل��واط��ن��ني يشخصون  ه���ؤالء  ب��ني  االن��ت��ق��ادي��ون 
ينظرون  انفكوا  ما  أنهم  غير  ضدها،  ويحتجون  االحتالل  )نظام( 
يعتقدون  بقعة جغرافية  في  يقوم  االحتالل كمشروع خارجي  إلى 
أن سيطرة الدولة )إسرائيل( عليها مؤقتة وأنها قد تنتهي ذات يوم، 
وهم مستمرون في عدم رؤية ذلك االحتالل كنظام من نوع خاص 

وكجزء من النظام الذي يعيشون حتته.4   
النظام، في  لقد حان الوقت كي نعترف مبساهمتنا في بقاء هذا 
القرن  أنظمة ظالمية مشابهة، ظهرت في  فيه  انتهت  الذي  الوقت 
العشرين، إلى السقوط والزوال.  بغية تأمل هذا النظام، سأعود 
احلرب  أنه  ما يوصف على  التي شهدت  الفترة  إلى  ال���وراء،   إلى 
  ،1950  -1947 بني  واملمتدة  إسرائيل"،  "ح��روب  في  األول��ى 
وهي احلرب التي لم تضعضع مكانتها،  إذ ما زالت تعتبر حربا، 
وفضال عن ذلك كحرب "اضطرارية".  إن التعاطي مع ما حدث 
في سنوات 1947- 1950 كحرب يفترض كشيء بديهي وجود 
الفوري  التشخيص  أريد أن أشكك في  طرفني متحاربني.  لذلك 
لهذين الطرفني كطرفني من قوميتني مختلفتني وفي الفرضية القائلة 

خارطة من يديعوت ملديات "الصواريخ" الفلسطينية.
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من وجهة نظر مدنية فإن تسلسل األحداث في تلك السنوات يبدو بالذات كصراع 
آللة الدولة العتيدة، آلة السيادة املوحدة التي خرجت ضد املجتمع املدني برمته.  وميكن 
من وجهة النظر املدنية حتري وتتبع العنف الذي مورس ضد سكان البالد من خالل بناء 
واقع حياتهم بناء على خط تقسيم قومي ميوضعهم كأعداء جليرانهم. هذا العنف الذي 
مارسته آلة الدولة العتيدة ضد السكان، ضد )املواطنني( املدنيني،  ميكن إعادة تصويره من 
خالل مقاومة سكان البالد- اليهود والعرب على حد سواء- غير املسلحة لواقع احلرب الذي 
هدد بتجنيدهم لتبني منطقه، وقد حاولوا الدفاع عن أنفسهم عن طريق تعهدات واتفاقات 
محلية ومواثيق مدنية.  لقد سعوا بواسطة أشكال التعاقدات املدنية هذه إلى ضمان عالقات 

اجلوار والتجارة والصداقة املتبادلة فيما بينهم، واحلؤول دون حتولهم إلى أعداء.

من  الفترة  تلك  تأمل  إن  حتميا.   تصادما  كانت  بينهما  احلرب  إن 
زاوية عسكرية سيرى في املاضي امتدادا ملعارك وأهداف إستراتيجية 
يشكل حتقيقها حصيلة النتصارات وهزائم.  تأمل الفترة ذاتها من 
باملشروع  مرتبطة  ألح��داث  ام��ت��دادا  سيظهر  سيادية  قومية-  زاوي��ة 
اخليالي إلقامة "بيت- وطن - قومي" لشعب واحد في بقعة أرض 
يعيش عليها خليط من الناس، وسيضع في مركز الدراما طرفني- 
قوميتني- يعادي أحدهما اآلخر ويتحاربان حتى املوت، حرب ال 
بد أن تنتهي ببقاء أحدهما وزوال اآلخر.  هاتان الزاويتان/ الرؤيتان 
ال تسمحان بطرح السؤال حول ما إذا كان هذان الطرفان- "اليهود" 
و"العرب"- وجدا حقا كطرفني منفصلني وكنقيضني قبل احلرب.  
وجهة النظر املدنية، وجهة نظر سكان البالد - اليهود والعرب على 
حد سواء- والذين شكلوا أكثرية سكان  أرض إسرائيل/ فلسطني، 
تسمح باسترجاع رؤية الفصل الشامل والتصادم بني اجلانبني كنتاج 

للحرب، وما بني بواسطتها.
من  ال��رواي��ة  ه��ذه  تبني  وراء  تقف  ع��دي��دة  تاريخية  أس��ب��اب  ثمة 
جانب جهات دولية مختلفة، ومن ضمن ذلك أولئك الذين كان 
محايدين.   خ��ارج��ي��ني"  "محكمني  ك���  يعملوا  أن  امل��ف��روض  م��ن 
إبان  العربي  اليهودي-  الصراع  إطار  التي طرحت في  اإلدع��اءات 
تلك السنوات املؤسسة ضد الوسطاء واملتدخلني في النزاع، سواء 
حكومة االنتداب البريطاني أو مبعوثي األمم املتحدة،  بنيت أيضا 
الروايتني  تلك  من  ج��زءا  باعتبارها  متناظر  بشكل  اخلطاب  داخ��ل 
على  مطروحا  كان  ما  رؤية  إمكانية  شطبت  وبصورة  املتنافستني، 
البساط:  صوغ أو تشكيل آلة دولة يهودية.  هذه اآللة قضت على 
فرصة قيام مجتمع مدني ثنائي القومية في البالد، وجندت السكان 
على  سيطرتها  ف��رض  وس��ط  القومي  امل��ش��روع  خلدمة  كافة  اليهود 
املجتمع املدني اليهودي.  وعلى سبيل املثال سحقت الشراكة املدنية 

بني اليهود والعرب في حيفا ودير ياسني/ غفعات شاؤول، بقسوة 
وعنف من قبل آلة الدولة التي كانت مصممة على القضاء بشكل 
تام على إمكانية قيام مجتمع مدني ثنائي القومية.  و"النكبة"، التي 
بنيت داخل هذا الواقع املتقاطب ك� "كارثة من وجهة نظرهم"، هي 
جزء أو جانب واحد من كارثة مدنية لم يجر بحثها أو التحقيق فيها 
حتى اآلن.  محو آثار هذه الكارثة كان، وبدرجة ال تقل عن محو 

آثار النكبة، شرطا  لتطبيع النظام اليهودي - اإلسرائيلي.  
انتزاعها من مكانتها ككارثة  وحتى تظهر هذه الكارثة ال بد من 
تخصهم أو ككارثة من وجهة نظرهم5،  وهو أمر ال ميكن القيام به 
إال بالتغلب على خط التقسيم كخط يحدد وجهة النظر، إذا كان ال 

بد من اختفاء الصبغة التاريخية على هذا اخلط.
من وجهة نظر مدنية فإن تسلسل األحداث في تلك السنوات يبدو 
بالذات كصراع آللة الدولة العتيدة، آلة السيادة املوحدة التي خرجت 
ضد املجتمع املدني برمته.  وميكن من وجهة النظر املدنية حتري وتتبع 
العنف الذي مورس ضد سكان البالد من خالل بناء واقع حياتهم بناء 
على خط تقسيم قومي ميوضعهم كأعداء جليرانهم. هذا العنف الذي 
مارسته آلة الدولة العتيدة ضد السكان، ضد )املواطنني( املدنيني،  
ميكن إعادة تصويره من خالل مقاومة سكان البالد- اليهود والعرب 
على حد سواء- غير املسلحة لواقع احلرب الذي هدد بتجنيدهم لتبني 
منطقه، وقد حاولوا الدفاع عن أنفسهم عن طريق تعهدات واتفاقات 
محلية ومواثيق مدنية.  لقد سعوا بواسطة أشكال التعاقدات املدنية 
فيما  املتبادلة  والصداقة  والتجارة  اجل��وار  عالقات  ضمان  إلى  هذه 

بينهم، واحلؤول دون حتولهم إلى أعداء.
عن  املتحدة  األمم  أعلنت   ،1947 العام  من  الثاني  تشرين  في 
ألن  نظرًا  للنفاذ  قابل  غير  ك��ان  القرار  أن  غير  التقسيم.   مشروع 
يقبلوا  لم  إسرائيل  أرض   / فلسطني  في  القاطنني  السكان  أغلبية 
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والبروتوكوالت  والصور  والشهادات  للمذكرات  املدني  التأمل  إن 
والرجوع بشكل عام إلى الهستوريوغرافيا الصهيونية وغير الصهيونية، 
يتيح رؤية الكثير من املعارك والعمليات العسكرية التي جرت في نطاق 
تلك احلرب،  جزءا من عملية عنف واسعة استهدفت خلق واقع سلطوي 
جديد في املنطقة غايته إنشاء جسم )كيان( سياسي يهودي.  العنف 
الذي خلقه هذا الواقع السلطوي سأسميه، بوحي من وولتر بنيامني،  

عنفا مؤسسا.

أو يعترفوا بهذا القرار الذي كان من شأنه أن يغير حياتهم بصورة 
جذرية.  وكانت الزعامة العربية قد رفضت، قبل عام من صدور 
قرار التقسيم،  التعاون مع مبعوثي األمم املتحدة حول بلورة خطة 
تقضي في جوهرها بتقسيم البالد التي كان العرب يشكلون أغلبية 
فيها قبل الهجرة اليهودية بكثير، والتي بدأت في القرن التاسع عشر.  
ألف  مواطن  ال���900  تقتصر فقط على  لم  التقسيم  معارضة خطة 
عربي الذين أقاموا على أكثر من 90% من مساحة البالد،  وتنقلوا 
العربي احمليط.   احليز  كامل  بل وفي  داخلها وحسب  ليس  بحرية 
يجب  أنه  إال  محددة،  أرق��ام  أو  معطيات  توفر  عدم  عن  وبالرغم 
أن يؤخذ في احلسبان بأنه كان هناك أيضا في عداد املعارضني خلطة 
التقسيم جزء من السكان اليهود الذين تنقلوا هم أيضا بحرية  في 
ذات احليز اجلغرافي- الثقافي،  حيث سافروا للدراسة في بيروت 
ولقضاء عطلهم في عمان وذهبوا إلى اإلسكندرية للتجارة.  من 
الذين عاشوا في  يهودي  ألف  ال� 600  الصعب معرفة كم من بني 
الطريقة  عارضوا  األق��ل  على  أو  التقسيم،  خطة  عارضوا  البالد، 
غداة  اخلطة  تلك  )الصهيونية(  السياسية  الزعامة  بها  فسرت  التي 

صدور القرار حولها.
فمثل هذه األصوات )املعارضة( لم حتص قط، ال في ذلك الوقت 
ل�  بالنسبة  اليهودية- وليس  الزعامة  وال فيما بعد.  من وجهة نظر 
"اليهود"- كان قرار التقسيم مبثابة انتصار نظرًا ألنه خلق الظروف 
لتحويل خط التقسيم بني اليهود والعرب إلى خط حاسم كان ميكن 
بواسطته دفع فكرة إيجاد أكثرية يهودية عن طريق تنفيذ تطهير عرقي 
6.  ومبا أنه لم يكن هناك، كما أسلفت، نفاذ سياسي لقرار التقسيم 

بالنسبة جلالية سعى القرار إلى حسم مستقبلها، إضافة إلى أن هذا 
القرار لم يكن مالئما ألمناط احلياة املختلطة التي تكونت في البالد،  
وبغية جتسيد القرار والتغلب على املعارضة التي أثارها في صفوف 
غالبية سكان البالد، فقد كانت هناك حاجة لقوة عسكرية كبيرة.. 

ومن أجل إيجاد هذه القوة العسكرية، كان ثمة ضرورة إلقامة خط 
عنه،  غنى  ال  مؤسس  تقسيم  كخط  والعرب  اليهود  بني  التقسيم 
والعمل على جتنيد السكان املدنيني الذين حتولوا بهذه الطريقة من 
التي  إلى سكان محكومني يخضعون إلمرة احلرب  سكان مدنيني 

نشأت كتهديد وجودي.
إن التأمل املدني للمذكرات والشهادات والصور والبروتوكوالت 
وغير  الصهيونية  ال��ه��س��ت��وري��وغ��راف��ي��ا  إل���ى  ع���ام  بشكل  وال���رج���وع 
العسكرية  والعمليات  املعارك  من  الكثير  رؤي��ة  يتيح  الصهيونية، 
التي جرت في نطاق تلك احلرب،  جزءا من عملية عنف واسعة 
استهدفت خلق واقع سلطوي جديد في املنطقة غايته إنشاء جسم 
)كيان( سياسي يهودي.  العنف الذي خلقه هذا الواقع السلطوي 
أن  صحيح  مؤسسا.   عنفا  بنيامني،   وولتر  من  بوحي  سأسميه، 
أو  باتفاقية  تنتهي  وأنها  املؤسس،  العنف  من��اذج  أح��د  هي  احل��رب 
معاهدة تعكس موازين القوة بني األطراف املتحاربة، ولكن مثلما 
العتيدة  الدولة  أجهزة  ص��راع  وص��ف  يالئم  ال  ح��رب  مصطلح  أن 
ضد سكان البالد، كذلك أيضا ال ميكن وصف أو اعتبار اتفاقيات 
الذي  العنف  نهاية  مبثابة  األردن،  أو  مصر  مع  وقعت  التي  الهدنة 
مورس ضد السكان.  فطرد 750 ألف عربي من البالد وإخضاع 
لم   إلى حكم عسكري،  الوليدة   الدولة  بقوا داخل  ألفا ممن   150
الطرفني،  بني  معاهدة  أو  اتفاق  إلى  يؤديا  أن  مقدورهما  في  يكن 
ولذلك يجب البحث عن البديل ملثل هذه املعاهدة أو االتفاقية في 
الذي  النظام  في  أي  حاكم،  طرف  إلى  حتول  الذي  الطرف  قانون 
نشأ في دولة إسرائيل.  فطرد سكان البالد العرب لم يكن عمال أو 
شيئا خارجا بالنسبة للنظام، كما أن إخضاع سكان الدولة العرب 
)للحكم العسكري( لم يكن مؤقتا، بل حتول إلى مبادئ بنيوية لهذا 
الواسعة  الطرد  عملية  األول  عامه  خالل  استكمل  ال��ذي  النظام، 

لسكان البالد العرب7.  



39

وبغية فهم ماهية النظام الذي أفرزه العنف املؤسس، يجب أن ال 
يتم البحث عن استهدافاته اخلارجية، وإمنا في ما حتول ليغدو مبادئ 
بنيوية لهذا النظام، هذه املبادئ التي من املفترض أن يضمنها ويحميها 
العنف املؤسس.  سوف أعرض هنا بإيجاز ستة مبادئ بنيوية من هذا 

النوع، أو الغايات/ االستهدافات الستة للعنف املؤسس:  
اليهود والعرب كشكل للعالقات  إيجاد فصل ومواجهة بني   -1

السائدة بينهم.   
2- توطيد وإرساء النظام على أساس من السيطرة التفاضلية وإقصاء 

العرب عن السلطة.
يجب  كمشكلة  وبالتالي  دائ��م  تهديد  كمصدر  العرب  قولبة   -3
املشاركة  حقهم  من  متساوين،  كمحكومني  وليس  معاجلتها، 

في صوغ وبلورة النظام.
للمنطق  حصري  اختصاص  مجال  إل��ى  "التهديد"  حتويل   -4
العسكري يتطلب تعظيما ال حدود له للقوة العسكرية وسرية 
ابتداء من جمع املعلومات عن  املتبعة،  في جميع اإلج��راءات 
"التهديد"، مرورا بإدارة نشر هذه املعلومات، وانتهاء بتحديد 

املشكالت واحللول املتمثلة بتلك "العمليات" اليومية.
5- جعل العنف املمارس ضد العرب وما يجره عليهم من كوارث 
مستباحني  جتعلهم  بصورة  والتسويغ  للتبرير  قابال  ووي��الت 

ألعمال العنف.
6- جتنيد مزدوج للمواطنني من أصل يهودي، سواء للخدمة في 
اجليش كجنود يلعبون دورًا في العمليات العسكرية ويخضعون 
للمنطق التنفيذي، أو كمواطنني مهيئني لرؤية التهديد األمني، 
كون اجليش هو املسؤول عن إدارة هذا التهديد، كجزء من مواطنة 

سليمة أو على األكثر كتشويش مؤقت قابل للتصحيح.
والعنف  املؤسس  العنف  بني  بنيامني  وولتر  أقامه  ال��ذي  التمييز 
فإن  انتصارًا،  املؤسس  العنف  يحقق  عندما  أنه  يفترض  احلافظ، 
العنف احلافظ يصبح كافيا لضمان اجنازات العنف املؤسس وضمان 
أال تظهر غايات أخرى تناقض تلك الغايات التي حددها )العنف 
غايات  أضحت  الدولة  لقيام  األول  اليوم  منذ  ولكن  امل��ؤس��س(.  
العنف  ذك��ر  يكفي  يعد  لم  حيث  للتهديد  عرضة  املؤسس  العنف 
املؤسس للنظام كما هو متجسد في العنف احلافظ، بل تصبح هناك 
حاجة دائمة لتفعيل العنف املؤسس مجددًا.  ميكن أن أسوق بإيجاز 
املؤسس، والتي ال  العنف  لغايات  املناقضة  الغايات  مجموعة من 

ميكن للعنف املؤسس للنظام، من أجل التصدي لها، أن يتوقف، 
إليها؛  بالعودة  يطالبون  البالد  من  ط��ردوا  الذين  الفلسطينيني  ألن 
وحيدة   كوسيلة  العسكرية  باحللول  يعترفون  ال  اليهود  والسكان 
خللق واقع؛ ويعلن الفلسطينيون املطرودون بأنهم مستعدون للصفح 
عن عنف املاضي وأن يتحولوا إلى جزء من دولة موحدة؛ ويعلن 
مواطنون يهود ممن ال تشكل العسكرية واحلرب مجال اختصاصهم 
بأنهم لن يتجندوا للجيش إال بعد تفحص إمكانيات غير عسكرية 
لتغيير الوضع؛ ويعبر مواطنون ومواطنات عن تطلعهم وتوقهم إلى 
وضع حد حلالة احلرب الدائمة؛ ويصطف يهود وعرب معا ليعبروا 

علنا عن أنهم ليسوا أعداء.
العام- وكلها مطالب  إن الوزن احلقيقي لهذه املطالب في احليز 
تفسير  عن  للكف  الوقت  يحن  أل��م  ولكن  ه��زي��ال.   يبدو  مدنية- 
معقولة  معظمها  في  تعتبر  التي  املطالب-  لهذه  احمل��دود  احلضور 
املواطنني  وأن  العودة،  يريدون  ال  الالجئني  أن  عن  كتعبير  ج��دًا- 
من أصل يهودي يريدون احلرب، وأن اليهود والعرب متعطشون 
أن  إمكانية  لتفحص  الوقت  يحن  أل��م  إل��خ؟.  ل��ل��دم..  بطبيعتهم 
يكون احلضور املقلص لهذه املطالب في احليز العام تعبيرا عن عجز 
ذكر  آنفا على  أتيت  الذي  النظام  مبني في شكل  تشوه( مدني  )أو 
لبنية  نتيجة  أو  لفرد  ليس صفة  املدني  )الشلل(  والتشوه  مبادئه؟8  
شخصية مختلة أو توجه أخالقي فاسد ألفراد مصابني به،  بل هو 
نتاج حكم تفاضلي، مع آخرين وإلى جانبهم، لكن بصورة مختلفة 
جوهريا.  ينشأ التشوه املدني عندما يصبح الفرق بني أشكال حكم 
هؤالء- اليهود- وحكم اآلخرين- العرب- سمة بنيوية للنظام.  إنه 
تشوه بنيوي يسم التناقض بني املساواة املدنية الرسمية التي يتباهى 
بها النظام وبني احلكم التفاضلي املكرس على احملكومني بواسطة 

النكبة: العنف املؤسس.
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أجهزة عضوية وإخضاع مختلفة، والذي ينظم ويحدد تخوم مدى 
رؤيتهم، ويفرض مسبقا قيودًا على حرية تعبيرهم وميلي آفاق العمل 
املتاحة أمامهم.  التشوه املدني هو نتاج أجهزة حكم وسلطة يساهم 
قسرا  أو  طوعا  وع��ي،  دون  أو  بوعي   - صوغها  ف��ي  احملكومون 

-  والتي تصوغهم بدورها.
إنه تشوه بنيوي وليس شخصيا، ال يستطيع املواطنون اخلاضعون 
دفع  يستطيعون  ال  فهم  م��ن��ه.   اإلف���الت  أو  التملص  معني  لنظام 
الضرائب بصورة أخرى، حتى إذا كانوا يعارضون زيادة كنوز الدولة 
بواسطة السيطرة على ممتلكات آخرين؛ وهم ال يستطيعون القبول 
بعدم التنقل في احليز حتى لو كانت الطرق املوضوعة حتت تصرفهم 
شقت على أراض صودرت من آخرين، وهم يواجهون صعوبة في 
الكف عن دعوة أماكن إقامتهم بأسمائها فقط ألن هذه األسماء لها 
واقع أسماء أماكن مدمرة؛ كذلك فإنه ال ميكنهم أيضا عدم التأثر من 
املشاهد العمرانية والبساتني التي ظلت باقية في جزء من األماكن؛ 
وحتى إذا كانوا يرغبون في تصحيح القليل من الظلم وبيع بيوتهم 
إلى الجئني، فإنهم ال يستطيعون أن يجيزوا ذلك ألنفسهم طاملا أنه 
ال يسمح لالجئني بالعودة.  ولكن مهما بلغ حجم اجلهود التي يبذلها 
األفراد في محاولة للتغلب على هذا التشوه املدني، فإن التغلب التام 

عليه لن يكون ممكنا بدون تغيير النظام املسؤول عن إنتاجه.
إن اخلطوة األولى نحو تغيير النظام تتمثل في اإلقرار بأن كل عملية 
من هذه العمليات العسكرية، كبيرة كانت أو صغيرة، هي جزء من 
ذلك العنف النظامي السلطوي الذي ال يؤسس وضعًا جديدًا وإمنا 
يصون ويحفظ هذا النظام ذاته، النظام البائد الذي كان من املفروض 

منذ زمن بعيد أن يجد مكانه في متحف األنظمة الظالمية البائدة.

الهوامش
إيجاد فصل ومواجهة بني اليهود والعرب كشكل للعالقات السائدة بينهم.     -1

توطيد وإرساء النظام على أساس من السيطرة التفاضلية وإقصاء العرب عن   -2
السلطة.

وليس  معاجلتها،  يجب  كمشكلة  وبالتالي  دائم  تهديد  كمصدر  العرب  قولبة   -3
كمحكومني متساوين، من حقهم املشاركة في صوغ وبلورة النظام.

يتطلب  العسكري  للمنطق  حصري  اختصاص  مجال  إلى  "التهديد"  حتويل   -4
تعظيما ال حدود له للقوة العسكرية وسرية في جميع اإلجراءات املتبعة، ابتداء 
وانتهاء  املعلومات،  بــإدارة نشر هذه  "التهديد"، مرورا  املعلومات عن  من جمع 

بتحديد املشكالت واحللول املتمثلة بتلك "العمليات" اليومية.
جعل العنف املمارس ضد العرب وما يجره عليهم من كوارث وويالت قابال للتبرير   -5

والتسويغ بصورة جتعلهم مستباحني ألعمال العنف.

جتنيد مزدوج للمواطنني من أصل يهودي، سواء للخدمة في اجليش كجنود   -6
يلعبون دورًا في العمليات العسكرية ويخضعون للمنطق التنفيذي، أو كمواطنني 
مهيئني لرؤية التهديد األمني، كون اجليش هو املسؤول عن إدارة هذا التهديد، 

كجزء من مواطنة سليمة أو على األكثر كتشويش مؤقت قابل للتصحيح.
احلافظ،  والعنف  املؤسس  العنف  بني  بنيامني  وولتر  أقامه  الذي  التمييز 
يفترض أنه عندما يحقق العنف املؤسس انتصارًا، فإن العنف احلافظ يصبح 
كافيا لضمان اجنازات العنف املؤسس وضمان أال تظهر غايات أخرى تناقض 
تلك الغايات التي حددها )العنف املؤسس(.  ولكن منذ اليوم األول لقيام الدولة 
أضحت غايات العنف املؤسس عرضة للتهديد حيث لم يعد يكفي ذكر العنف 
املؤسس للنظام كما هو متجسد في العنف احلافظ، بل تصبح هناك حاجة دائمة 
لتفعيل العنف املؤسس مجددًا.  ميكن أن أسوق بإيجاز مجموعة من الغايات 
املناقضة لغايات العنف املؤسس، والتي ال ميكن للعنف املؤسس للنظام، من أجل 
التصدي لها، أن يتوقف، ألن الفلسطينيني الذين طردوا من البالد يطالبون 
بالعودة إليها؛ والسكان اليهود ال يعترفون باحللول العسكرية كوسيلة وحيدة  
خللق واقع؛ ويعلن الفلسطينيون املطرودون بأنهم مستعدون للصفح عن عنف 
املاضي وأن يتحولوا إلى جزء من دولة موحدة؛ ويعلن مواطنون يهود ممن ال 
إال  بأنهم لن يتجندوا للجيش  العسكرية واحلرب مجال اختصاصهم  تشكل 
بعد تفحص إمكانيات غير عسكرية لتغيير الوضع؛ ويعبر مواطنون ومواطنات 
عن تطلعهم وتوقهم إلى وضع حد حلالة احلرب الدائمة؛ ويصطف يهود وعرب 

معا ليعبروا علنا عن أنهم ليسوا أعداء.
إن الوزن احلقيقي لهذه املطالب في احليز العام- وكلها مطالب مدنية- يبدو 
هزيال.  ولكن ألم يحن الوقت للكف عن تفسير احلضور احملدود لهذه املطالب- 
التي تعتبر في معظمها معقولة جدًا- كتعبير عن أن الالجئني ال يريدون العودة، 
وأن املواطنني من أصل يهودي يريدون احلرب، وأن اليهود والعرب متعطشون 
أن يكون احلضور  الوقت لتفحص إمكانية  ألم يحن  إلخ؟.  بطبيعتهم للدم.. 
املقلص لهذه املطالب في احليز العام تعبيرا عن عجز )أو تشوه( مدني مبني 
في شكل النظام الذي أتيت آنفا على ذكر مبادئه؟8  والتشوه )الشلل( املدني 
ليس صفة لفرد أو نتيجة لبنية شخصية مختلة أو توجه أخالقي فاسد ألفراد 
مصابني به،  بل هو نتاج حكم تفاضلي، مع آخرين وإلى جانبهم، لكن بصورة 
مختلفة جوهريا.  ينشأ التشوه املدني عندما يصبح الفرق بني أشكال حكم 
هؤالء- اليهود- وحكم اآلخرين- العرب- سمة بنيوية للنظام.  إنه تشوه بنيوي 
يسم التناقض بني املساواة املدنية الرسمية التي يتباهى بها النظام وبني احلكم 
التفاضلي املكرس على احملكومني بواسطة أجهزة عضوية وإخضاع مختلفة، 
حرية  على  قيودًا  مسبقا  ويفرض  رؤيتهم،  مدى  تخوم  ويحدد  ينظم  والــذي 
أجهزة  نتاج  هو  املدني  التشوه  أمامهم.   املتاحة  العمل  آفاق  وميلي  تعبيرهم 
حكم وسلطة يساهم احملكومون في صوغها - بوعي أو دون وعي، طوعا أو قسرا 

-  والتي تصوغهم بدورها.
إنه تشوه بنيوي وليس شخصيا، ال يستطيع املواطنون اخلاضعون لنظام معني 
التملص أو اإلفالت منه.  فهم ال يستطيعون دفع الضرائب بصورة أخرى، حتى 
إذا كانوا يعارضون زيادة كنوز الدولة بواسطة السيطرة على ممتلكات آخرين؛ 
وهم ال يستطيعون القبول بعدم التنقل في احليز حتى لو كانت الطرق املوضوعة 
حتت تصرفهم شقت على أراض صودرت من آخرين، وهم يواجهون صعوبة في 
الكف عن دعوة أماكن إقامتهم بأسمائها فقط ألن هذه األسماء لها واقع أسماء 
أماكن مدمرة؛ كذلك فإنه ال ميكنهم أيضا عدم التأثر من املشاهد العمرانية 
والبساتني التي ظلت باقية في جزء من األماكن؛ وحتى إذا كانوا يرغبون في 
تصحيح القليل من الظلم وبيع بيوتهم إلى الجئني، فإنهم ال يستطيعون أن 
يجيزوا ذلك ألنفسهم طاملا أنه ال يسمح لالجئني بالعودة.  ولكن مهما بلغ حجم 
اجلهود التي يبذلها األفراد في محاولة للتغلب على هذا التشوه املدني، فإن 

التغلب التام عليه لن يكون ممكنا بدون تغيير النظام املسؤول عن إنتاجه.
إن اخلطوة األولى نحو تغيير النظام تتمثل في اإلقرار بأن كل عملية من هذه 
العمليات العسكرية، كبيرة كانت أو صغيرة، هي جزء من ذلك العنف النظامي 
السلطوي الذي ال يؤسس وضعًا جديدًا وإمنا يصون ويحفظ هذا النظام ذاته، 
النظام البائد الذي كان من املفروض منذ زمن بعيد أن يجد مكانه في متحف 

األنظمة الظالمية البائدة.
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* أستاذ في جامعة بن غوريون في بئر السبع. املقال مترجم عن العبرية.

أ ـ متهيد
في الطبعة العربية والطبعة العبرية من بحثي حول فشل "عملية 
السالم" )1993 � 2000( وما تبع ذلك من تصاعد للعنف )2000 � 
2006(، جتاهلت السؤال املتعّلق مبستقبل "حّل الصراع" )غرينبيرغ 
2007 أ، 2007 ب(. فعلت ذلك عن وعي، ألن حتليل العقبات 
التي تقف في طريق السالم، وحتليل ديناميكيات تصاعد العنف، 
كان الهدف األهم. الصراع السياسي في املستقبل، كما فكرت، 
ليس مرتبطا بالضرورة مع توافق على حتليل املاضي. مع ذلك، ففي 
كتابي اجلديد "السياسة والعنف في إسرائيل/ فلسطني: الدميقراطية 
ضّد احلكم العسكري" )غرينبيرغ، 2010(، قّررت أن أطلق نقاشا 

أوليا حول توقعات املستقبل. 

ليف لويس غرينبيرغ* 

االحتاد اإلسرائيلي الفلسطيني
1ـ 2 ـ 7 دول: رؤية املستقبل

الدولتني"  "ح��ّل  يسّمى  ملا  أراه  ال��ذي  النقد  تطرح  الورقة  ه��ذه 
ال��واح��دة"، وه��ي تقترح رؤي��ة بديلة جت��اه احتواء  ال��دول��ة  و"ح��ّل 
االحتاد  لرؤية  إن   ." "ح��لّ إيجاد  من  بدال  املستقبل،  في  الصراع 
ملؤسسات  مختلفة  مستويات  )االحت���اد(  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
في  تقع  مشتركة  وإدارة  دميقراطيتان،  قوميتان  دول��ت��ان  ال��دول��ة: 
القدس املوحدة كعاصمة، تقوم على التكافؤ في التمثيل، وسبعة 
االحتاد  رؤية  نسبي.  استقالل  منها  لكل  فيدرالية(  دول  )أو  أقاليم 
اإلسرائيلي الفلسطيني "1 � 2 � 7" تستوحي مناذج االحتاد األوروبي، 
واملؤسسات الفيدرالية األملانية، ولكنها تستند أساسا إلى تفسيري 

اخلاص لنسيج العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية.
أية رؤية للمستقبل ال ترتبط فقط بفهم الواقع احلالي، بل باملصالح 
واملعتقدات أيضا، كما أن التنفيذ الواقعي لتسوية سلمية يعتمد على 
الساحة الدولية، والسياق السياسي احملّلي للمفاوضات، وعالقات 
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مة  املؤسسات الدميقراطية السياسية ال حتّل الصراعات؛ إنها مصمَّ
الحتوائها باملفاوضات وبتشريع التسويات التي تقوم بها ُنَخب متثل 
مؤسسات  غياب  وفي  عليها.  املسيطر  واجلماعة  املسيطرة  اجلماعة 
الــصــراع،  عــن  أساسيا  تعبيرا  العنف  يصبح  عليها،  متفق  سياسية 
مؤسسات  املسيطرة  اجلماعة  وتستخدم  األهــداف.  لتحقيق  ووسيلة 
الدولة لتحكم من طرف واحد، مبا في ذلك زيادة الضغط العسكري، 
أما اجلماعة اخلاضعة، فترّد باستخدام العنف لتحصل على اعتراف 

بقيادتها، وشرعية ملطالبها.

والدولية،  احمللية  األزم��ات  تفاعل  إن  الصراع.  طرفي  بني  القوة 
العوامل  م��ن  سلمية،  مفاوضات  ال��ص��راع  طرفي  دع��م  واحتمال 
احلاسمة في إيجاد فرص للتوصل إلى اتفاقية، ولتنفيذها بنجاح. 
السياسي على سياق صلب للمفاوضات يجعل  التغيير  إن اعتماد 
أّي نقاش حول املستقبل جتريبيا وخطرا، ورمبا غير عملي. وهذا هو 
السبب الرئيس الذي يجعلني أميل إلى العمومية في وصف االحتاد: 
إن هدفي هو تسهيل تخيل مؤسسات قادرة على احتواء الصراعات 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني داخل مجتمعاتهم بسالم، ال توفير 

معادلة سهلة للحّل.
على  كافيا  ليس  لكنه  السياسي،  للتغيير  مسبق  ش��رط  التخيل 
اإلطالق. القدرة السياسية على التفاوض والتنازل، وتوازن القوة، 
والسلطة في تنفيذ االتفاقيات، لها أهمية حاسمة. كل هذه العوامل 
كانت غائبة في "العملية السلمية" خالل 1993 � 2000، ال نقص 
الدولتني،  بحل  التزما  جماهيريان  قائدان  فقط.  املشتركة  الرؤية 
وأّجال  دولتني،  ح��دود  على  االتفاق  في  وفشال  وعرفات،  راب��ني 
املفاوضات، ولم يتم الشروع في تفكيك االستيطان. مع فشلهما، 
تنفيذ  فرص  للخطر  تعّرضت  األرض،  على  األخ��رى  والتغيرات 
حّل الدولتني في املستقبل. ومنذ أيلول 1993، يّسر حّل الدولتني 
تخّيال للمستقبل، بتجاهل احلاضر واملاضي، بينما يطرح حّل الدولة 
تداعيات  متجاهال  واملاضي،  للحاضر  نقدا  األساس  في  الواحدة 
املستقبل. وأنا أعتقد أن أية تسوية مؤسساتية واقعية يجب أن تأخذ 

األزمنة الثالثة بعني االعتبار: املاضي واحلاضر واملستقبل.

ب. التحول الدميقراطي وتفكيك
االستعمار والتخطيط املؤسساتي

إنها  ال��ص��راع��ات؛  حت���ّل  ال  السياسية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 

بها  تقوم  التي  التسويات  باملفاوضات وبتشريع  مة الحتوائها  مصمَّ
ُنَخب متثل اجلماعة املسيطرة واجلماعة املسيطر عليها. وفي غياب 
عن  أساسيا  تعبيرا  العنف  يصبح  عليها،  متفق  سياسية  مؤسسات 
الصراع، ووسيلة لتحقيق األهداف. وتستخدم اجلماعة املسيطرة 
مؤسسات الدولة لتحكم من طرف واحد، مبا في ذلك زيادة الضغط 
العسكري، أما اجلماعة اخلاضعة، فترّد باستخدام العنف لتحصل 

على اعتراف بقيادتها، وشرعية ملطالبها.
الدميقراطية حزمة من املؤسسات التي صممت في أوروبا نتيجة 
لصراع الطبقات وتشكيل الدول القومية. وكان الشرطان األساسيان 
املسبقان للتحول الدميقراطي هما توازن القوة بني الطبقات املسيطرة 
والطبقات اخلاضعة، والتخطيط الواضح للحدود )املادية والرمزية( 
التي تبني من هم املواطنون الذين ميلكون احلق في املساواة. وفي 
غياب هذين الشرطني املسبقني، من الصعب جدا تشكيل مؤسسات 
دميقراطية، وحتى إذا شكلت، فسوف تواجه صعوبات في العمل 
العنف:  اجتاه  التدهور في  إلى  كحاوية للصراعات، وسوف متيل 
حروب أهلية، وأنظمة مستبدة، أو كليهما. توسع أوروبا، على 
أية حال، كان يعتمد على قوتها االقتصادية والعسكرية مقارنة ببقية 
العالم، وقد فرضت مؤسسات غير دميقراطية بهدف أن حتكم من 
لسيطرة  اخلاضعة  الشعوب  به  قامت  ال��ذي  النضال  واح��د.  طرف 
لم يكن  السياسي،  والقبول  بحثا عن االعتراف،  أوروب��ا،  حكام 
الدولة، ألنها مفروضة من طرف واحد، من  ليحتوى مبؤسسات 

قبل قوة كولونيالية )استعمارية( إمبريالية. 
العملية السلمية اإلسرائيلية الفلسطينية كانت محاولة فاشلة خللق 
تعاون وتزامن في فتح ثالثة مجاالت سياسية مختلفة: اإلسرائيلي، 
 .)1994 )غرينبيرغ،  الفلسطيني  واإلسرائيلي/  والفلسطيني، 
التحول  على  االت��ف��اق  ك��ان  الهدف  ه��ذا  لتحقيق  األساسية  العقبة 



43

الدميقراطي � االنتخابات الفلسطينية � وعلى تأجيل تفكيك االستعمار 
في املناطق احملتلة � إخالء املستوطنات اإلسرائيلية، وتأسيس السيادة 

االقتصادية الفلسطينية، وإنهاء احلكم العسكري.
األسباب  كانت   )2010 )غرينبيرغ،  اخل��اص  لتحليلي  وطبقا 

الرئيسة لفشل املفاوضات السلمية اإلسرائيلية الفلسطينية ثالثة:
واحل��دود  ال��ق��وة  ت���وازن   � املسبقة  الدميقراطية  ال��ش��روط  نقص  أ. 

الواضحة؛
امل��زدوج،  اإلسرائيلي  النظام  لتعقيدات  أس��اس  فهم  س��وء  ب. 

السيطرة العسكرية � الدميقراطية؛
ج� . املصلحة اإلسرائيلية، والقدرة على فرض منوذج مبسط من 

الدميقراطية، مع جتاهل احلاجة إلى تفكيك االستعمار.
وإذا كانت العوامل األساسية التي متنع عملية سلمية ناجحة هي 
غير  واحل��دود  وفلسطني،  إسرائيل  بني  املتساوية  غير  القوة  عالقة 
متطلبات  فإن  متداخلة،  سيطرة  مجاالت  خلقت  التي  الواضحة 
األمر كانت تستلزم أن تتم موازنة القوة اإلسرائيلية بتدخل دولي، 
وأن تدَرك احلاجة إلى تشكيل مؤسسات سياسية قادرة على احتواء 

الصراعات، بفتح املجال للتمثيل والتوسط في املجاالت الثالثة.
التناقض األساسي يقع بني الدميقراطية واالستعمار. فبينما تستند 
املتساوية،  باملواطنة  االعتراف  إلى  القومية  الدولة  في  الدميقراطية 
االح��ت��الل،  حت��ت  شعب  على  خارجيا  حكما  االستعمار  يفرض 
يقوم  اإلسرائيلي  والنظام  احملتلني.  مصالح  على  سيادته  ويعلن 
 � دميقراطي  نظام  "ثنائية  طريق  عن  التناقض  ه��ذا  إخفاء  مبحاولة 
عسكري": داخل حدود 1949 � 1967 توجد دميقراطية رسمية، 
وفي الضفة الغربية وغزة يوجد حكم عسكري )غرينبيرغ، 2008(. 
الصراع  مختلفتني:  سياسيتني  ساحتني  يعّرف  الثنائي  النظام  هذا 
الدميقراطي من أجل احلقوق املدنية املتساوية داخل احلدود السيادية 
هاتان  االحتالل.  حتت  الفلسطينية  والسياسة  إلسرائيل،  املعروفة 
على  وهناك  والفلسطينية،  اإلسرائيلية  السياسيتان  الساحتان  هما 
أية حال ساحة ثالثة ذات عالقات متداخلة تضّم األفراد واجلماعات 
الساحة  وتخلق   ، باملجتَمعنينْ اخل��اص��ة  وامل��ؤس��س��ات  واملنظمات 
السياسية اإلسرائيلية � الفلسطينية. النفوذ املركب بني هذه الساحات 
السياسية الثالث منع حال سلميا للصراع القومي، وسوف يستمر 

كعامل حاسم في املستقبل. 
وألن الدميقراطية صممت في أوروبا بالضبط الحتواء صراعات 

معينة، وولدت منها أوضاع مؤسساتية مختلفة جدا، علينا أن نفهم 
املؤسسات  نصمم  حتى  فلسطني  إسرائيل/  في  املعينة  الصراعات 
الضرورية الحتواء الصراعات في النسيج اإلسرائيلي الفلسطيني. 
وهذه مسألة تخطيط مؤسساتي، يعتمد جناحه على اإلرادة السياسية 
للنخبة، والدعم الشعبي الذي تنجح في تعبئته، من أجل أن تقيم 
املؤسسات املتفق عليها، وتضمن دعما لها. وهذا هو السبب الذي 
وحّل  الدولتني  ح��ّل  املستقبل.  رؤى  عن  نتحدث  ب��أن  لنا  يسمح 
الدولة الواحدة من رؤى املستقبل. نقدي اخلاص يركز على أن كال 
منهما يتجاهل تعقيدات تاريخ املجتمعات اإلسرائيلية/ الفلسطينية 
ووضعها احلالي، واحلاجة الحتوائها من خالل مؤسسات تستطيع 
توفر  ال  بأنها  أحتج  وسوف  الصراعات.  الحتواء  آليات  تيّسر  أن 
االجتماعية  للصراعات  كحاويات  تعمل  أن  تستطيع  مؤسسات 

املتوقعة.
  

جـ. ليس حّل الدولتني وحّل الدولة الواحدة: ملاذا؟
حتى تشرين األول 2000، كانت معظم الرؤية الشعبية تدور حول 
دولتني قوميتني منفصلتني، لكن ومنذ ذلك الوقت، أخذ حّل الدولة 
الفلسطينيني،  املثقفني  بني  شعبية  يكسب  القومية  الثنائية  الواحدة 
بسبب فشل عملية أوسلو )هالل، 2006(. شخصيا، أرى عيوبا 
كبيرة في كلتا الصيغتني، كما سأفسر هنا، وأستنتج أن هناك حاجة 
لتطوير أفكار جديدة ملؤسسات سياسية قادرة على تضمني مؤسسات 
الدولتني والدولة الواحدة معا. ولن أدخل في تفصيل حول تلك 
التي تعتبر موضوع نقاش أوسع، وجلسات  املؤسسات احملددة، 
خبراء، وحتتاج إلى خيال سياسي، ومفاوضات وتنفيذ. ما أنوي 
للنجاح،  الصيغتني مؤهلة  تبدو كل من  ملاذا ال  أفسر  عمله هو أن 

املصافحة التاريخية بني عرفات ورابني.
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يقوم حّل الدولتني على النموذج األوروبي للدول القومية، كما يقوم 
األوروبية.  الليبرالية  الدميقراطية  منوذج  على  الواحدة  الدولة  حّل 
الواقع السياسي والثقافي والعسكري  النموذجني  وال يعكس أي من 
في إسرائيل/ فلسطني، وال يقدم أّي منهما انتقاال فعاال من احلكم 
الثنائي العسكريـ  الدميقراطي احلالي. إن االنتقال من الواقع احلالي 
إلى واحد من النموذجني يبدو بعيد االحتمال، وأقرب إلى خلق التوتر، 

وغير قادر على احتوائه بعد التنفيذ.

وملاذا ميكن ملزيج منهما أن يشكل فكرة أفضل، وما هي املشكالت 
العصّية التي ميكن أن حتّل بالصيغة املوّحدة؟.

القومية،  للدول  األوروب���ي  النموذج  على  الدولتني  ح��ّل  يقوم 
الليبرالية  الدميقراطية  من��وذج  على  ال��واح��دة  الدولة  ح��ّل  يقوم  كما 
األوروبية. وال يعكس أي من النموذجني الواقع السياسي والثقافي 
والعسكري في إسرائيل/ فلسطني، وال يقدم أّي منهما انتقاال فعاال 
� الدميقراطي احلالي. إن االنتقال من  الثنائي العسكري  من احلكم 
الواقع احلالي إلى واحد من النموذجني يبدو بعيد االحتمال، وأقرب 

إلى خلق التوتر، وغير قادر على احتوائه بعد التنفيذ.
يفترض منوذج الدولتني عودة إلى حدود ما قبل 1967 )مع تبادل 
أراض في نطاق ضيق متفق عليه( وإنشاء دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة، تتصل مبمّر يقطع أراضي حتت السيادة اإلسرائيلية. 
هذا احلّل يفترض حدودا معترفا بها تفصل بني الدولتني، وقوات 
تخطيط  يبدو  املواطنني.  وحماية  احل��دود  ضبط  تستطيع  عسكرية 
إلى  النظر  عند  مستحيلة،  شبه  مهمة  الفاعلة  وحمايتها  احل��دود 
أكثر  ال��ق��دس.  منطقة  ف��ي  خصوصا  للسكان،  املشترك  التداخل 
التنازالت راديكالية، مما قدمه املفاوض اإلسرائيلي حول القدس، 
لم حتّل قط مسألة املناطق املختلطة، وبالتأكيد مسألة السيادة على 
األماكن املقدسة في جبل الهيكل. املشكلة الرئيسة في إنشاء دولتني 
حجمها  بسبب  للقسمة  قابلة  غير  األرض  ك��ون  ه��ي  منفصلتني 
على  اجلميع  واعتماد  وبلداتها،  ومدنها  بيوتها،  وتقارب  الصغير 
وشواطئ  وموانئ،  وم��ط��ارات،  وم��اء،  وه��واء،  مشتركة،  طرق 
)وايزمان، 2007(. إن استحالة التقسيم املادي للقدس واألماكن 
املقدسة متثل رمزا غير قابل للقسمة في األرض املقدسة، في نظر 
بالنسبة للطرفني؛ مبعنى أن  اليهود واملسلمني. إن األرض واحدة 
األماكن  وجميع  إسرائيل.  هي  وفلسطني  فلسطني،  هي  إسرائيل 

املقدسة للديانتني موجودة في إسرائيل/ فلسطني، وتوفر وصول 
حّر إليها، متفق عليه، هو شرط ضروري الحتواء التوترات الدينية، 

وفصل الدين عن القومية.
حل  أمام  كبيرتان  إضافيتان  عقبتان  نظري،  وجهة  من  وهناك، 
الدولتني: الدميقراطية واألمن. إن حّل الدولتني يفترض أن إسرائيل 
في  بالفعل  ط��رح  كذلك  بإسرائيل  واالع��ت��راف  اليهود،  دول��ة  هي 
املفاوضات )لوستيك، 2008(. وتكمن املشكلة في أن 18% من 
مواطني إسرائيل فلسطينيون، وهم ال يستطيعون أن يقبلوا وضعهم 
التحرير  منظمة  وقعت  لو  حتى  للتمييز،  اخلاضع  األدن��ى  احلالي 
اتفاقية. هذا يعني أن حّل الدولتني يبقي على الصراع  الفلسطينية 
القومي داخل حدود الدولة اليهودية، ولن يستطيع احتواءه بوسائل 

دميقراطية للتمثيل املتساوي.
األمن هو املشكلة األكثر أهمية في اخلطاب اإلسرائيلي، خصوصا 
كما  والهولوكوست،  أوروب��ا  في  لليهود  املأساوي  املاضي  بسبب 
أن  سبق  وك��م��ا  ال��ق��دمي��ة.  الدينية  النصوص  ف��ي  أي��ض��ا  متجّذر  أن��ه 
أوضحت، فإن أسطورة خالدة وتاريخية حول عدم املساس باألمن 
أصبحت أسطورة قومية منذ العام 2000، وليس من احملتمل أن 
الفلسطينيني  جليرانهم  سيسمحون  اإلسرائيليني  أن  االفتراض  يتّم 
في  اإلسرائيلي.  اجليش  مقارعة  على  ق��ادرة  عسكرية  قوة  بإنشاء 
جميع املفاوضات، يعتبر جتريد الدولة الفلسطينية من السالح شرطا 
إسرائيليا مسبقا وواضحا. على أية حال، وعلى افتراض حدوث 
توتر في املستقبل، فسوف تستطيع إسرائيل أن تعيد احتالل الدولة 
الفلسطينية، أو، ما هو أقرب إلى االحتمال، فإن الدولة الفلسطينية 
لن تصل قط إلى مستوى الدولة املستقلة التي حتمي نفسها، وسيظّل 
ضد  العنف  في  لالستمرار  قوي  سبب  الفلسطينية  املعارضة  لدى 
الدولة اإلسرائيلية القوية. وبعد االنسحاب من األراضي احملتلة، 
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حل  أمــام  كبيرتان  إضافيتان  عقبتان  نــظــري،  وجهة  مــن  وهــنــاك، 
إسرائيل  أن  الدولتني يفترض  إن حّل  واألمن.  الدميقراطية  الدولتني: 
هي دولة اليهود، واالعتراف بإسرائيل كذلك طرح بالفعل في املفاوضات 
إسرائيل  مواطني  من   %18 أن  في  املشكلة  وتكمن   .)2008 )لوستيك، 
فلسطينيون، وهم ال يستطيعون أن يقبلوا وضعهم احلالي األدنى اخلاضع 
للتمييز، حتى لو وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية. هذا يعني 
أن حّل الدولتني يبقي على الصراع القومي داخل حدود الدولة اليهودية، 

ولن يستطيع احتواءه بوسائل دميقراطية للتمثيل املتساوي.

واستمرار العنف الفلسطيني، لن يكون من غير املتوقع االفتراض 
أن حركة سياسية تصحيحية قد تفوز في االنتخابات في إسرائيل، 
وتطالب بإعادة احتالل الدولة الفلسطينية.  ومن الواضح أن غالبية 
اإلسرائيليني والفلسطينيني الذين يتمسكون بحّل الدولتني، يرون 
ذلك عبر وجود العداء وفقدان الثقة، ووهم أن كّل طرف ميكن أن 
تكون له دولته املنفصلة، وأن يتخّلص من "اآلخر". على أية حال، 
فإن اإلسرائيليني والفلسطينيني يعيشون على أرض واحدة مشتركة، 
ودون  األساسية،  احلقيقة  هذه  تقبل  دون  سالم  بينهما  ي��دوم  ولن 
االعتراف املتبادل بحقوق "اآلخر" )راز كركوتسكني، 2007(.

املشكلة، بوضوح، هي أن فرص الفشل لدى حل الدولة الواحدة 
القوميتني  اجلماعتني  من  كال  أن  هي  وضوحا  األكثر  العقبة  أكبر. 
تفضل البقاء مستقلة غير معتمدة وغير مقيدة باآلخر. اآلن، كل من 
اجلماعتني القوميتني محكومة بالعداء املشترك. وفي حالة االعتراف 
املتبادل، فإن أكبر حتول إيجابي ميكن أن نتوقعه هو التغير السياسي 
املستقل والثقافة اخلاصة،  التاريخ  الذات، على قاعدة  تأكيد  نحو 
ال على العداء واخلوف. إن فكرة الدولة احلّرة قد تكون جذابة من 
تذكرنا  إذا  نفذت،  إذا  أيضا  خطيرة  تكون  قد  لكنها  املبدأ،  ناحية 
تاريخ الصراع وذاكرته وعدم كفاءة املؤسسات الدميقراطية الحتوائه. 
وسوف يقوم القوميون املتطرفون بعرقلة ذلك بسهولة، باستخدام 

العنف، وحتريض املشاعر القبلية للخوف من اآلخر. 
إن دولة دميقراطية واحدة سوف حتّرض على السباق الدميغرافي،  
سياسي  أفق  فتح  من  وبدال  املتبادلة.  الدميغرافية  املخاوف  وتعزز 
اليهود  بني  مشتركة  امل��دن��ّي،  املجتمع  في  وقضايا  جديدة  لبرامج 
مأسسة  على  سيعمل  ال��واح��دة  ال��دول��ة  ح��ّل  ف��إن  والفلسطينيني، 
التحريض القومي من كّل طرف ضّد اآلخر، وحتييد الفضاء السياسي 
إلمكانيات املصالح املشتركة. ويبدو أن حّل الدولة الواحدة، طرح 

للتأكيد على الطبيعة غير الدميقراطية لالحتالل العسكري اإلسرائيلي 
اليهودية، أكثر من كونه يهدف إلى وضع قواعد سياسية  والدولة 
الدميقراطية  املؤسسات  إن  املستقبل.  في  ال��ص��راع  اح��ت��واء  ميكنها 
ذلك،  من  بالعكس  السياسي.  لالستقرار  ضمانا  ليست  الرسمية 
ففي العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية قد تكون الدميقراطية واحدة 
من مصادر الصراع، بحيث تشجع السباق الدميغرافي والنزاعات 
حول الهجرة )حّق العودة الفلسطيني والقانون اليهودي للعودة(. 
يتوقع  إضافات مؤسساتية سياسية  دميقراطية واحدة دون  دولة  إن 
أن تعزز تسييس الديانة واستقطاب االجتاهات القومية اإلثنية األكثر 

تطرفا.

د. رؤية االحتاد اإلسرائيلي الفلسطيني:
دول 1ـ 2ـ 7

مع وجود العقبات في احللني، يجب أن يبذل مجهود كبير من 
تكون  سياسية  عمل  خرائط  ابتكار  بهدف  املؤسساتي،  التخطيط 
اللعبة  قواعد  على  االتفاق  خالل  من  الصراع  احتواء  على  ق��ادرة 
حتتضن  أن  يجب  املؤسسات  ه��ذه  وح���وار.  متثيل  عنها  ينتج  التي 
السمات اإليجابية في كّل من حّل الدولتني وحّل الدولة الواحدة، 
وأن تتغلب على العقبات في كل منهما. مثل هذا يجب أن يكون 
مزيجا خالقا من مؤسسات الوحدة، والكونفدرالية، والفيدرالية، 
مع حكومتني قوميتني منفصلتني، وإدارة مشتركة )حكومة االحتاد(، 

وسبع دول إقليمية.
يكون  أن  ميكن  شيء  كل  تديرا  أن  يجب  املنفصلتان  احلكومتان 
منفصال: األرض، التعليم، الصحة، الشرطة، احلكومة احمللية، 
السياحة، الثقافة، الديانة، الرياضة، الخ. واحلكومة االحتادية يجب 
أن تدير كّل شيء ال ميكن أن يقسم: البنية التحتية، االتصاالت، 
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املياه، الطاقة، املواصالت، البيئة، األماكن املقدسة، القدس.
مؤسسات االحتاد يجب أن تكون مستقلة عن أي تغيرات سكانية، 
مثال، يجب أن تكون مستندة إلى التكافؤ، الفيتو املتبادل، ورمبا، 
خصوصا في السنوات األولى، مشاركة جهة دولية ثالثة قادرة على 
التوسط حول اخلالفات والتوصل إلى تسويات. وعلى االحتاد أن 
يستأصل اخلوف الدميغرافي الذي تخلقه الدميقراطية، وخصوصا، 
خوف اليهود من حّق الفلسطينيني في العودة، وخوف الفلسطينيني 
التغيرات  وال��ط��رد.  اجلغرافي،  والتوسع  اليهودية،  الهجرة  من 
الدميغرافية يجب أن متثل بشكل دميقراطي في الدولتني القوميتني، 

لكن مؤسسات االحتاد يجب أن تؤسس على قاعدة التكافؤ.
هناك قضيتان أكثر تعقيدا هما األمن واالقتصاد، وهما تستحقان 
املؤسسات  من  الدعم  إلى  إضافة  املبدعة،  والقوى  املكثفة  العناية 
الدولية. ليس من احملتمل على اإلطالق أن ينجح حّل سلمي دون 
أن يدعم من قبل قوة سالم دولية معّدة حلماية الفلسطينيني من القوات 
العسكرية اإلسرائيلية، مع جتريد كامل للمدنيني من السالح، يهودا 
وفلسطينيني. قوات السالم الدولية يجب أن تكون لها مهمة واضحة 
ومحددة، وذلك أساسي للنجاح، ألن استمرار العنف هو العامل 

األساسي في تخريب أية اتفاقية سياسية.

تكون  قد  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  االقتصادية  الفجوة 
قد   � وتنفذ  لها،  ويخطط  تصمم،  ل��م  إذا   � التي  الثاني،  العامل 
تقلص الدعم السياسي لالتفاقات، وفي النهاية تخرج العملية عن 
طريقها. إن الدافع األول، فلسطينيا وإسرائيليا، نحو التفاوض، 
كان اقتصاديا: أراد اإلسرائيليون أن يشاركوا في اقتصاد العوملة، 
الفلسطينيون وظائف مستقّرة، واستثمارات، ومنّوا )شافير  وأراد 
وبيلد، 2002؛ سافير، 1998؛ هاس، 1996(. وفي النهاية، 
)روي،  الفلسطينيون  يحققها  ولم  أهدافهم،  اإلسرائيليون  حقق 
2001؛ فرسخ، 2005(. وكل اتفاقية اقتصادية في املستقبل يجب 
توازن  الدولة، وأن  الفجوة من خالل تدخل  تغلق  أن تصمم كي 
إن  والصناعة.  املالية،  واملؤسسات  اإلسرائيلية،  التكنولوجيا  قوة 
السيطرة االقتصادية للنخبة اإلسرائيلية تساعدها على االستفادة من 
"السوق احلّرة" بغّض النظر عما إذا كانت تلك "مناطق جتارة حّرة" 
أو "احتادات جمركية". إن الترتيبات االقتصادية لالحتاد يجب أن 
تعمل ضّد وجود صلة مباشرة بني الهوية والرفاهية املادية، وإال فإن 

حالة من االنفجار سوف تنتج عن ذلك.
ت��وازن  حتى  تخطيطها  ي��ج��ري  أن  يجب  االق��ت��ص��ادي��ة  السياسة 
وأيضا  وفلسطني،  إسرائيل  بني  خصوصا  االقتصادية،  الفجوات 

االحتالل  والفصل العنصري: جدران، أسالك شائكة، وشوارع أحادية االستخدام.
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داخل التجّمع القومي لكل منهما. هذا هو واحد من أهم أهداف 
التي سترسم من  السبع،  الدول اإلقليمية  إدارة االحتاد، وأهداف 
خالل طبقات لفجوات اقتصادية بارزة بني املناطق. اإلدارة املركزية 
سوف جتمع الضرائب وتوّظفها من خالل منطق املساواة. النموذج 
الذي أضعه في ذهني هو النظام الفيدرالي املالي األملاني. واملبدأ هو 
املناطق  لثروة  إدارة االحتاد بجمع ضرائب تصاعدية طبقا  تقوم  أن 
املتميزة، وأن تقوم بعد ذلك بتوزيعها طبقا لعدد املواطنني في كّل 
والية، وحلاجاتهم. إضافة إلى ذلك، فإن جهاز األمن االجتماعي 
باملنطق نفسه فيما يتصل باألفراد والعائالت. هذا اجلهاز  سيعمل 
واملهنية  التقنية  املستويات  على  جيدا  له  التخطيط  يكون  أن  يجب 

واإلدارية، وسوف يحتاج إلى النصح من املؤسسات الدولية.
له  ليس  أكثر  أو  إقليمية  دول  ثالث  إلى  قومية  دول��ة  كّل  تقسيم 
هدف املساواة االقتصادية وحسب، وإمنا املنطق التعددي والتمثيلي 
الدميقراطي أيضا. الدول اإلقليمية املختلفة قد تكون لها أولويات 
ثقافية ودينية مختلفة جدا، وعالقات اجتماعية مركبة. الفروق بني 
تل أبيب والقدس، غّزة ورام الله، مناذج لهذه االختالفات القومية 
الداخلية. والتقسيم إلى دول إقليمية، وتشكيل برملانات محلية، 
ومشاورات دميقراطية في كّل دولة، ورمبا تشريع محلي، من املتوقع 
أن تفتح األفق لثقافة تعددية، وملجتمعات متعددة الديانات، وهو ما 
ميكن أن يتّم جتاهله، أو أن يكبت، أو أال يتّم االعتراف به، داخل 

هويتني قوميتني "كبيرتني".

هـ. التدخل الدولي
بتوفر اقتصادها، وجيشها، وقوتها السياسية، حاولت احلكومة 
اإلسرائيلية أن تفرض ظروفا ال ميكن قبولها من قبل الفلسطينيني. 
بني  الفاصلة  الفترة  في  السيادي  دوره��ا  على  إسرائيل  أبقت  وق��د 
املفاوضات، ومنعت احلوار وَجسر الفجوات بني األطراف. واعتقد 
ثالث،  أن مينع تدخل طرف  أن عليه  املفاوض  الفريق اإلسرائيلي 
مؤيدا  الثالث  الطرف  يكون  أن  توقع  ألنه  اجلانبني،  بني  للتوسط 
ملطالب الفلسطينيني )سافير، 1998(. أما استنتاجي اخلاص فهو، 
أنه من أجل التوصل إلى اتفاقية، فهذا بالضبط ما يجب أن يتّم: في 
غياب تدخل دولي يتوجه بوعي ملوازنة قوة إسرائيل، وغياب تقليص 
للدعم العسكري واالقتصادي والسياسي األميركي واألوروبي، ال 
ميكن التوصل إلى اتفاقية عادلة ودائمة. في املفاوضات املباشرة، ال 

أتوقع أي تنازل أساس من قبل املفاوضني اإلسرائيليني، وإذا قبل 
الفلسطيني  الضعف  بسبب  إسرائيل،  ش��روط  فلسطيني  مفاوض 
فلسطينيني  ممثلني  ألن  سيفشل،  االتفاقية  تنفيذ  ف��إن  واالعتماد، 

آخرين سيرفضون ذلك أو يعرقلونه.
موقف  أميركية  إدارات  ع��دة  دعمت   2008 حتى   1992 منذ 
أو  كلينتون(،  )ب��ي��ل  احل���االت  أف��ض��ل  ف��ي  اإلسرائيليني  املعتدلني 
التقت مع أكثر احلكومات اإلسرائيلية تطّرفا )جورج دبليو بوش( 
)خالدي، 2004(. احلالة الوحيدة التي لعب فيها التدخل الدولي 
دوًرا إيجابيا في التفاوض السلمي اإلسرائيلي، مبعنى موازنة موقف 
القوة اإلسرائيلي، كان في العالقات مع الدول العربية. كان األول 
جيمي كارتر، في مفاوضات كامب ديفيد بني مناحيم بيغن وأنور 
السادات )1978(، وكان الثاني جورج ه�. بوش )األب(، حني 
أجبر احلكومة اإلسرائيلية على حضور مؤمتر مدريد )1991(. في 
احلالتني، أثرت التدخالت بشكل مباشر على السياسات اإلسرائيلية 
املجال  في  والتسوية.  السالم  يدعمون  ممثلني  وع��ّززت  الداخلية، 
أكبر،  الدولي  التدخل  إلى  احلاجة  تبدو  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 
التطورات  على  ال  ال��دول��ي،  السياق  على  ب��وض��وح  تعتمد  وه��ي 

احمللية فقط.
املتحدة،  للواليات  جديد  كرئيس  أوب��ام��ا  ب���اراك  انتخاب  منذ 
ارتفعت التوقعات حول الضغط على احلكومة اإلسرائيلية للتفاوض 
بشأن اتفاقية سالم مع منظمة التحرير الفلسطينية. الضغط الدولي 
على إسرائيل ضروري بالطبع كشرط مسبق، من أجل موازنة القوة 
في مواجهة الفلسطينيني. وعلى أية حال، فإذا كان الضغط يهدف 
إلى تنفيذ حل الدولتني، فأنا أخشى أنه محكوم بالفشل. الضغط 
مقبولة  غير  ش��روط  لفرض  اإلسرائيلي  امليل  تعزيز  إل��ى  ي��ؤدي  قد 
كانت  الفشل.  على  لومهم  إل��ى  اللجوء  ث��م  الفلسطينيني،  على 
تنقيحها  مّت  التي   ،1947 منذ  اإلسرائيلية  اإلستراتيجيا  هي  هذه 
في حل الدولتني، واتفاقيات أوسلو، وقمة كامب ديفيد )ميتال، 

 .)2006
الهدف العام من املفاوضات يجب أال يكون تأسيس دولتني أو 
دولة واحدة، بل إلغاء السيطرة اإلسرائيلية على األرض، وإقامة 
في  املتوقعة  التوترات  احتواء  قادرة على  تكون  مؤسسات سياسية 
املستقبل في ثالث مناطق مختلفة، إسرائيل، وفلسطني، وإسرائيل/ 
فلسطني. على أية حال، فإن خطة كبيرة كهذه ال ميكن أن تبدأ خالل 
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الوضع العنيف الذي تخلقه السيطرة العسكرية اإلسرائيلية، واخلنق 
في  املنتخبة  باحلكومة  االعتراف  وعدم  للفلسطينيني،  االقتصادي 
غزة. إن من الضروري التوصل إلى هدنة فاصلة، من أجل تغيير 
العناصر  البدء في  مفاوضات خالقة وبناءة.  ذلك كله، وتسهيل 
األساسية ف��ي الهدنة ه��ي دخ��ول ق��وة س��الم دول��ي��ة إل��ى األراض��ي 
احملتلة، والسماح بالتحرك احلّر للفلسطينيني، وبالنمّو االقتصادي، 
والبدء في إخالء املستوطنات اليهودية. وفقط بعد توقيع الهدنة، 
في  والشروع  الراحة،  ببعض  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  وشعور 
إعادة بناء الثقة، ميكن تخيل مستقبل جديد. حينئذ فقط ميكننا أن 

نبدأ في بناء مستقبلنا املشترك في إسرائيل/ فلسطني.

خالصة
إن اإلرادة الطيبة والنوايا الطيبة ال تستطيع أن تنهي تاريخا معقدا 
من عالقات الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. هناك حاجة إلى جهود 
تقنية ومهنية واقتصادية وسياسية عظيمة للتخطيط حلّل إبداعي ميكن 
ال  الصراع،  هذا  في  الشعبني.  قبل  من  عليه  واملوافقة  به  الوثوق 
يوجد منتصرون؛ اإلسرائيليون والفلسطينيون يخسرون، بالرغم 
النجاح  بالفلسطينيني.  مقارنة  لإلسرائيليني،  امل��ادي  النجاح  عن 
اإلسرائيلي يفّرق، وحكمهم للفلسطينيني خلق عقبات كبيرة أمام 
أية تسوية متفق عليها، كما خلق غيابا صادما للرؤية املستقبلية. في 
هذه احلالة، يفقد الشباب اإلسرائيلي حجته للعيش في هذه البالد، 

وتفقد كّل املكاسب املادية واالنتصارات العسكرية معناها.
شيئا  يستحقون  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  م��ن  الشباب،  إن 
من الرؤية اإليجابية ملستقبلهم، ال مئة سنة أخرى من سفك الدم 
ال  لكنها  النقاش،  تثير  جدلية،  هنا  املثارة  األفكار  إن  والدموع. 
السلمية.  أوسلو  عملية  فعلت  كما  املتوقعة،  العقبات  تتجاهل 
خصومة  فهذه   � والدينيني  القوميني  املتطرفني  في  ليست  العقبات 
القيادة  لدى  كانت  إذا  معارضة،  أقلية  إلى  أن حتّول  سياسية ميكن 
العقبات  ملواجهتهم.  شجاعة  املعتدلة  والفلسطينية  اإلسرائيلية 
الرئيسة تكمن في احلجم الصغير لألرض املقدسة موضوع النزاع، 
املتوازنة، واستحالة  القوة غير  والفجوات االقتصادية، وعالقات 
االنفصال الكّلي أو الوحدة الكلية. إذا واجهنا العقبات، واعترفنا 

بها، وصممنا املؤسسات وقوانني اللعبة للتغلب عليها، فقد تنبثق 
رؤية ما إيجابية جتاه املستقبل. لن يكون من احملتمل أن يأتي ذلك 
اليومي  الفردوس، لكن الصراع  أنه لن يحملنا إلى  باملسيح، كما 
بني األفراد واجلماعات ميكن أن يحّل باالعتراف املتبادل واحلوار، 

وذلك أكثر مما منلكه اآلن.
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*أستاذ مساعد في جامعة القدس )أبو ديس والقدس(، في معهد دراسات املنطقة، 

العربية  الــدراســات  معهد  فــي  شــرف  زميل  اإلسرائيلية؛  الــدراســات  وبرنامج 
واإلسالمية في جامعة إكستر، ومعهد الدراسات الشرق أوسطية واإلسالمية في 
جامعة دورهام؛ ورئيس البيت: جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان في إسرائيل، 
وماياب: حركة مقاومة األبرتهايد في فلسطني. املقال مترجم عن االنكليزية. 

ملخص
كان املوقف الذي تبنيته دائما هو أن محصلة جميع قرارات األمم 
املتحدة ذات الصلة بقضية فلسطني، إذا ما نظر إليها ككل، سوف 
موضوعا  وستكون  الفلسطينية،  احلقوق  عن  مهما  دفاعا  تشكل 
لقيم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي، التي 
اإلسرائيلي  للصراع  ودائم  عادل  إطار مرجعي حلّل  أفضل  تشكل 

الفلسطيني.
وكان موقفي أن منوذج حّل الدولة الواحدة للصراع اإلسرائيلي 

أوري ديفيز *

اجلدل في صالح حّل 
"ُمولَّد" لدولة واحدة

النموذج الذي يوفر الفرص حلّل عادل ودائم لهذا  الفلسطيني هو 
الصراع.

هذه الورقة تقترح أن املوقفني غير قابلني للمصاحلة بقدر ما يظهران 
من النظرة األولى، غير أن املصاحلة املقترحة لها فوائد شرعية دولية 

سياسية ودبلوماسية معتبرة.

تقدمي
بؤرة  أن  اإلدراك  من  سياسية،  انطالق  كنقطة  املقال،  هذا  يبدأ 
استيطانية  دولة  بني  صراع  أنه  هي  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع 
كولونيالية، هي دولة إسرائيل، دولة الفصل العنصري في صميمها، 
وبني سكان محّليني في فلسطني، هم الشعب الفلسطيني العربي؛ 
أما كنقطة انطالق زمنية فيبدأ من تاريخ إنشاء الصهيونية السياسية، 
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وحتديدا من انطالق الكونغرس الصهيوني األول، الذي عقد في 
مدينة بازل، في سويسرا، العام 1897؛ وكنقطة انطالق معيارية 

فيبدأ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان العام 1948.

السياقات التاريخية 
والقانونية قبل 1947

مت تأسيس احلركة الصهيونية في الكونغرس الصهيوني األول، 
الذي عقد برئاسة مؤسس الصهيونية السياسية، تيودور هرتسل، 
الصهيونية  املنظمة  تأسيس  أخ��رى،  أم��ور  إلى  إضافة  عنه،  ونتج 
إسرائيل، والصندوق  اليهودية من أجل أرض  والوكالة  العاملية، 
على  يهودية"  "دولة  إقامة  هو  نهائي،  بهدف  اليهودي،  القومي 

أرض فلسطني. 
حققت املنظمة الصهيونية العاملية أول اختراق دبلوماسي لها العام 
1917، بعد جهود دبلوماسية مثابرة ملدة عقدين، وجتنيد للقوى 
في اجتاهات متعددة )لم ينجح منها شيء(، وذلك عندما حصلت 
أخيرا على دعم اإلمبراطورية البريطانية، ممثال بكتاب مؤّرخ في 2 
بلفور"، وهو  باسم "وعد  العام، يعرف  الثاني من ذلك  تشرين 
موّقع من اللورد آرثر بلفور، وزير اخلارجية البريطانية، ويخاطب 

اللورد ليونيل روتشيلد مبا نصه:
قومي  وط��ن  إن��ش��اء  إل��ى  بعطف  اجل��الل��ة  صاحب  حكومة  تنظر 
اليهودي في فلسطني، وسوف تستخدم أفضل مساعيها  للشعب 
لتسهيل حتقيق هذا الهدف، ومن املفهوم بوضوح أنه لن يتّم عمل 
للمجتمعات  والدينية  املدنية  للحقوق  إجحافا  يسبب  أن  ميكن  ما 
غير اليهودية التي تعيش في فلسطني، أو حلقوق اليهود والوضع 

السياسي الذي يتمتعون به في البلدان األخرى. 
االختراق الدبلوماسي السابق حصل على دعم أكبر، في اختراق 
االنتداب  بنود  في  بلفور  وعد  جوهر  دمج  الحق،  دول��ّي  قانوني 
على فلسطني، الذي أقرته عصبة األمم )املادة 4( ومنحه جلاللته 
البريطانية مجلس عصبة األمم العام 1922. وأدى انتداب عصبة 
األمم في فلسطني إلى إقرار دولّي مبزاعم الصهيونية السياسية بشأن 
وجود عالقة تاريخية بني "الشعب اليهودي" وفلسطني )التي يشار 
السياسية باسم "أرض إسرائيل"( وإلى  إليها من قبل الصهيونية 
"تعاون من قبل كّل اليهود الذين لديهم استعداد للمساعدة في إنشاء 
الوطن القومي اليهودي". أّما االعتبارات التي قادت اإلمبراطورية 

البريطانية، ومن بعدها اإلمبراطورية األميركية، إلى منح مساندتهما 
ملساعي الصهيونية السياسية في فلسطني، ثّم الستمرار وجود دولة 
إسرائيل، باملفهوم الصهيوني السياسي، فتبدو وكأنها خلصت تقريبا 
من قبل الرئيس األميركي الراحل ريتشارد نيكسون، الذي عندما 
سأله احلاخام باروخ كورف، مستشار نيكسون اليهودي، ملاذا يتعني 
على الواليات املتحدة أن تستمّر في دعم احلكومة اإلسرائيلية في 
حدود ثالثة باليني دوالر سنويا؟، سخر قائال: "وملاذا ال؟ إسرائيل 
تكّلف الواليات املتحدة أقّل من األسطول السادس" )وردت في 
مقابلة رفائيل باشان مع احلاخام كورف، يديعوت أحرونوت، 5 

آذار 1976(. 
التي  الهولوكوست  أعقاب  وف��ي  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد 
املثليني  مثل  و"ال��ش��اذي��ن"،  اآلري���ني"  "غير  مجتمعات  أصابت 
والرّحل )كالغجر(، واليهود، من قبل االحتالل النازي ألوروبا، 
احلركة  داخل  السائدة  املدرسة  هي  السياسية  الصهيونية  أصبحت 
الصهيونية  مدرسة  مثل  املنشقة  األص��وات  وُهمشت  الصهيونية، 
الروحية التي أسسها آشر غينسبورغ )آحاد هعام(، معارضا فكرة 

"الدولة اليهودية".
بحلول نيسان العام 1947، ومع انحسار اإلمبراطورية البريطانية 
إثر احلرب العاملية الثانية، وعلى خلفية تسارع احتماالت احلرب 
بني السكان احملليني في فلسطني من أبناء الشعب العربي الفلسطيني 
واملجتمع   )1،800،000 حوالي   1947 في  ع��دده  كان  )ال��ذي 
اليهودي ملستوطني الصهيونية السياسية في فلسطني )الذي وصل 
ع��دده ف��ي 1947 إل��ى ح��وال��ي 600،000 ف��ي امل��دن وف��ي 264 
اجلمعية  م��ن  العظمى  بريطانيا  طلبت  الريفية(  املستوطنات  م��ن 
العامة لألمم املتحدة أن تأخذ في االعتبار مسألة مستقبل حكومة 

فلسطني.
وفي تشرين الثاني 1947، صوتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
"حكومة  عنوان  حمل  الذي   ،181 العامة  اجلمعية  قرار  لصالح 
"دول��ة  إل��ى  فلسطني  بتقسيم  موصيا  فلسطني"،  ف��ي  املستقبل 
يهودية"، و"دولة عربية"، و"كيان منفصل" في مدينة القدس، 
اقتصادي، وأن تخضع  باحتاد  الثالثة معا  ترتبط األج��زاء  على أن 
ملؤسسات دميقراطية واشتراطات للمواطنة كما وضعت في الفقرة 

C من القرار )اجلزء األول C، اإلعالن(.
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السياقات التاريخية 
والقانونية بعد 1947

أعلنت  فلسطني،  على  البريطاني  االنتداب  نهاية  مع  بالتزامن 
املنظمة الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية من طرف واحد، وفي 
انتهاك صارخ ألعمال جلنة األمم املتحدة للمصاحلة في فلسطني، 
إقامة دولة إسرائيل، مدعية شرعية دولية من بنود قرار األمم املتحدة 
181، مشعلة بذلك فتيل احلرب التي يشار إليها هنا باسم حرب 
1948� 1949، بينما يشار إليها باملصطلح الصهيوني السياسي باسم 
الرواية  في  شعبيا  إليها  ويشار  اإلسرائيلي"،  االستقالل  "حرب 

الفلسطينية باسم "النكبة".
مرجعية  باعتباره  األمم  عصبة  بانتداب  االستشهاد  يتم  وبينما 
"الوطن القومي"، وبقرار 181 باعتباره مرجعية "دولة يهودية"، 
تختار قيادة املنظمة الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية والصندوق 
اليهودي أن تتجاهل الشرط املوازي، والقيود، مثل تلك  القومي 
التي حتظر انتهاك "حقوق املجتمعات غير اليهودية في فلسطني"؛ 
واالرتباط بإقامة "دولة عربية"، ومدينة القدس ككيان منفصل حتت 
نظام دولي يدار من قبل األمم املتحدة؛ وما يتبع ذلك من شروط 
ال��ذي يسمى  التقسيم 1947 )ال اخل��ّط  خاصة، حت��ددت في خطة 
"اخلط األخضر"، الذي وضع بني إسرائيل والدول التي جتاورها 

في اتفاقيات الهدنة 1949(.
وحتت غطاء حرب 1948� 1949 انتهك اجليش اإلسرائيلي 
في  وردت  التي  جميعها(  يكن  لم  )إن  والشروط  القيود  معظم 
قرار األمم املتحدة 181، وميثاق األمم املتحدة، ومبادئ القانون 
الدولي � وهذا من دون ذكر قيم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
العرقي للسكان  بالتطهير  � مرتكبا بذلك جرائم ضد اإلنسانية، 
املناطق  العربي، من  الفلسطيني  الشعب  احملليني في فلسطني، 
التي أصبحت حتت سيطرته )النكبة الفلسطينية(. وتسببت حرب 
1948� 1949 في طرد مجموعات من الفلسطينيني العرب من 
سكان املناطق التي أصبحت دولة إسرائيل، من وطنهم، )حوالي 
750،000 � يصل عددهم حاليا إلى 4 ماليني(. ومع اإلعالن 
أنهم "غائبون"، في ظّل واحد من التشريعات التي أقّرها برملان 
الغائبني  أمالك  قانون  )الكنيست(،  حديثا  املعلنة  إسرائيل  دولة 
الريفية  أمالكهم  تولي  في  حّقهم  الدولة  أبطلت   ،1950 العام 

في "الدولة  املواطنة  إسرائيل، وحّق  داخل  الواسعة  واحلضرية 
سكناهم  مواقع  معظم  مبحو  الكراهية  ج��ّو  معّززة  اليهودية"، 
م��وق��ع ح��ض��ري وري��ف��ي في  � ح��وال��ي 500  ب���األرض  وتسويتها 

مجموعها.
في أعقاب توقيع اتفاقيات الهدنة العام 1949 بني دولة إسرائيل 
املقامة حديثا وجاراتها من الدول العربية، أصبح من الواضح فورا، 
والوكالة  العاملية  الصهيونية  املنظمة  وضع  أن  أخرى،  أمور  ضمن 
اليهودية والصندوق القومي اليهودي، الرافعة التي أسندت إنشاء 
اليهودية حيز  ال��دول��ة  م��ع دخ��ول  ب��ات إشكاليا،  إس��رائ��ي��ل،  دول��ة 

الوجود.
وقّدر بسرعة أن تنظيم وضع املنظمة الصهيونية العاملية والوكالة 
اليهودية والصندوق القومي وفق القانون اإلسرائيلي قد ميّد الدولة 
باعتبارها  وخارجيا  داخليا  نفسها  لتعرض  ببرنامج  حديثا  املقامة 
"الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط"، وذلك من خالل بناء 
)تنظيم  العنصري  الفصل  تغطية  بهدف  القانوني،  للنظام  طبقتني 

العنصرية من خالل قوانني برملانية( الكائن في صميمها. 
ومتت صياغة وإقرار قوانني البرملان اإلسرائيلي )الكنيست(، التي 
تسند األبرتهايد اإلسرائيلي الصميمي إستراتيجيا، في العقد األول 
من إعالن دولة إسرائيل العام 1948، أو قريبا من ذلك، وعلى وجه 
التحديد قبل حرب العام 1967 وما تبعها من احتالل إسرائيلي غير 
شرعي للمناطق اإلضافية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة.
إن هذه القوانني اإلستراتيجية للبرملان اإلسرائيلي تشمل:

     • قانون العودة؛ قانون أمالك الغائبني؛ قانون تطوير السلطة؛ 

عودة إلى العام 1948: اقتالع حتت غطاء احلرب.
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وكّلها العام 1950؛
العام  اليهودية  الوكالة  قانون وضع   � العاملية  الصهيونية  املنظمة   •

1952؛
• ق��ان��ون ك��ي��رن كييمت إلس��رائ��ي��ل )ال��ص��ن��دوق ال��ق��وم��ي ال��دائ��م 

قوانني  على  )التصديق  األراض��ي  استمالك  قانون  اليهودي(؛ 
التعويض(؛ وكالهما العام 1953؛ 

• ميثاق بني حكومة إسرائيل واملدير التنفيذي الصهيوني، املعروف 
إسرائيل،  اليهودية ألرض  للوكالة  التنفيذي  املدير  باسم  أيضا 

العام 1954؛
• قانون التقادم للعام 1958؛

• القانون األساسي؛ قانون أرض إسرائيل؛ قانون إدارة أراضي 
إسرائيل؛ كلها العام 1960؛ 

العام  اليهودي  القومي  ميثاق بني حكومة إسرائيل والصندوق   •

.1961
ومع ارتكابها للتطهير العرقي في املناطق، خالل حرب 1948� 
ذلك،  مع  بالتوازي  إسرائيل،  دولة  قامت  أعقابها،  وفي   1949
في  الفلسطينيني  العرب  من  املواطنني احملليني  من  تبقى  ما  بحصر 
غيتوات، فتّم وضع 20% من مجموع السكان )150،000 نسمة 

في أعقاب حرب 1948� 1949 ومليون نسمة اآلن( في 5ر2% من 
مجموع أراضي البلديات. 

خالل السنوات األربعني األخيرة، وعبر االحتالل غير الشرعي 
الضفة  اس��م  حتمل  التي  األراض��ي  وحتديدا  فلسطني،  أرض  لبقية 
نتطّرق  احَلّمة، وغيرها، حتى ال  الغربية وقطاع غزة، ومرتفعات 
إلى ضّم القدس ومرتفعات اجلوالن، دعمت احلكومات اإلسرائيلية 
جميعها برامجها االستيطانية املتعّددة في األراضي املذكورة، احملتلة 
بطريقة غير شرعية، مبعايير إذا لم تنته إلى مستوى الفصل السكاني 
الذي ميارس داخل أراضي ما قبل إسرائيل 1967، فسوف تكون، 
أفريقيا  ج��ن��وب  ف��ي  م���ورس  ال���ذي  الفصل  مبستوى  األق���ل،  على 

العنصرية.
املعايير تعني: مصادرة األراضي مبساحات قياسية،  إن هذه 
وجتريف األشجار واملنشآت الزراعية، وبناء جتّمعات استيطانية 
هدم  للمياه؛  التمييزي  التوزيع  وح��ده��م"؛  "اليهود  تخص 
تقييد  طويلة؛  وأوق��ات  متكررة  ملرات  التجوال  حظر  البيوت؛ 
تفتيش،  ونقاط  التفافية،  وط��رق  عبور،  بنظام  احلركة  حرية 
إدارّي وإخضاٍع  منٍع  وحواجز طرق، وجدار فصل عنصري؛ 
إلى  باإلضافة  ذلك  وكل  السياسية؛  واملنظمات  العمال  الحتاد 
تقييد حرية التعبير حتت طائلة القانون العسكري وإلى إجراءات 
ّذلك غير شرعي  إن كّل  القول  إلى  قضائية أخرى، وال حاجة 

طبقا للقانون الدولي.

بعض السمات اخلاصة
في األبرتهايد اإلسرائيلي

في ه��ذا امل��ج��ال، نحاول اإلش���ارة إل��ى احل��االت التي س��ار فيها 
املشرع اإلسرائيلي، الكنيست، على خطى األبرتهايد في جمهورية 
جنوب أفريقيا، فيما يتعلق بكل ما يخص صميم الصراع اإلسرائيلي 
حتت  وم��ا  األرض  على  العنصرية  السيطرة  مبعنى  الفلسطيني، 

األرض. 
امل��ش��ّرع  امتنع  أف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  ف��ي  العنصري  امل��ش��ّرع  بعكس 

اإلسرائيلي من تشريع "الفصل التافه". 
إن أّي زائر جلمهورية جنوب أفريقيا في عقود األبرتهايد، كان 
أو  السفينة  ترجله من  مباشرة، مبجّرد  الوضع سيصفعه في وجهه 
الطائرة، فهناك صفوف ملراقبة جوازات "البيض" مقابل صفوف 

حرب حزيران: الهجوم اخلاطف على املطارات العربية.
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ملراقبة جوازات "غير البيض"؛ وتواليت "البيض" مقابل تواليت 
"غير البيض"؛ ونظام مواصالت "البيض" مقابل نظام مواصالت 
"غير البيض"؛ ومقاعد "البيض" مقابل مقاعد "غير البيض"، 

ومتنزهات "البيض" مقابل متنزهات "غير البيض"، الخ.
بالطريقة  إسرائيل  ب��زي��ارة  يقوم  م��ن  يصفع  ل��ن  األبرتهايد  لكن 
التافه"  "األبرتهايد  تشريع  من  امتنع  اإلسرائيلي  فاملشّرع  نفسها. 
في إسرائيل. ليست هناك صفوف ملراقبة جوازات "اليهود" مقابل 
اليهود"، أو تواليت "اليهود" في  صفوف ملراقبة جوازات "غير 
"اليهود"  م��واص��الت  نظام  أو  اليهود"؛  "غير  تواليت  مواجهة 
مقابل نظام مواصالت "غير اليهود"؛ أو مقاعد "اليهود" مقابل 
متنزهات  مقابل  "اليهود"  متنزهات  أو  اليهود"؛  "غير  مقاعد 
"غير اليهود"... الخ. ومتنزهات الصندوق القومي اليهودي، 
الصندوق  متنزهات  زوار  فيها عزل.  يوجد  املثال، ال  على سبيل 
في  أو  األس��ب��وع،  نهاية  في  الترفيهية،  وامل��واق��ع  اليهودي  القومي 
العطالت العامة، ميكنهم أن يشاهدوا حشودا من العائالت العربية 
بينما  إلى جانب حشود من عائالت يهودية،  في حفالت شواء، 
يلعب أطفالهم جميعا في ملعب ال عزل فيه. لكن هذه املتنزهات 
مقامة على أراض وفوق مخلفات قرى فلسطينية عربية مت هدمها، 
وطّهرت عرقيا، وسويت باألرض خالل حرب 1948� 1949 وفي 
أعقابها. بكلمات أخرى، لقد زرعت هناك حتى تخفي جرمية ضد 

اإلنسانية، ارتكبت مع النكبة الفلسطينية.  
وقد وجهت القيادة الصهيونية السياسية برئاسة  دافيد بن غوريون، 
اليهودية  الدولة  تأسيس  إسرائيل،  دولة  مؤسس  بحّق  يعتبر  الذي 
بنجاح، من بداية متواضعة في الكونغرس الصهيوني األول العام 
بعد خمسني  املتحدة  1897 حتى أصبحت دولة عضوا في األمم 

إسرائيل "تقبل  أن دولة  إعالنها  قاعدة  العام 1949، على  سنة، 
دون حتفظ مطالب ميثاق األمم املتحدة، وتتعهد باحترامها من اليوم 
الذي تصبح فيه عضوا في األمم املتحدة". ورمبا كان واضحا أمام 
بقرار  تأسست  التي  الدولة،  على  إلزاميا  كان  أنه  املذكورة  القيادة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة )القرار 181(، والتي تأكد وجودها 
بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194، الذي قضى، إلى جانب 
الفلسطينيني "الذين يرغبون في  أمور أخرى، بأن الجئي 1948 
العودة إلى بيوتهم، والعيش بسالم مع جيرانهم، يجب أن يسمح 
لتتمّكن من  إلزاميا  أقرب وقت ممكن"، كان ذلك  بذلك في  لهم 
باعتبارها  اليهودية"  "الدولة  وتسويق  العنصري  صميمها  إخفاء 
في  إسرائيل  فقبول  األوس��ط".  الشرق  في  الوحيدة  "الدميقراطية 
األمم املتحدة- دع جانبا استمرار عضويتها في األمم املتحدة- اعتمد 

على ذلك. من هنا جاء غياب "األبرتهايد التافه" في إسرائيل. 
املنظمة الصهيونية  أثبتت نشاطات  ومن هنا يتضح كذلك كيف 
الدولية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، إلى جانب 
غيرها، فاعليتها في البنود التشريعية التي ذكرت سابقا. وبواسطة 
التشريعات السابقة مّت ابتكار النظام القانوني ذي الطبقتني، الذي 
تنفيذ سياسات  القانون مهمة  بواسطة  أحالت احلكومة  عن طريقه 
نظم  مجموعة  إل��ى  العنصري،  الفصل  في  السياسية  الصهيونية 
الزعم  يتم  وبهذا  فقط"،  "اليهود  مصالح  بتقدم  دستوريا  تلتزم 
في  الدولة دخلت  أن  واستثناء  دستوريا،  متيز  ال  نفسها  الدولة  أن 
والوكالة  العاملية  الصهيونية  املنظمة  مع  سابقا،  ذك��رت  تفاهمات 
اليهودية والصندوق القومي اليهودي، في بنود استعادت بها الدولة 
سيادتها، وشّرعت املؤسسات الصهيونية السابقة، حتى تقوم بتنفيذ 

التمييز على مسؤوليتها.

ومن هنا يتضح كذلك كيف أثبتت نشاطات املنظمة الصهيونية الدولية 
والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، إلى جانب غيرها، فاعليتها في 
البنود التشريعية التي ذكرت سابقا. وبواسطة التشريعات السابقة مّت ابتكار 
بواسطة  احلكومة  أحالت  طريقه  عن  الذي  الطبقتني،  ذي  القانوني  النظام 
القانون مهمة تنفيذ سياسات الصهيونية السياسية في الفصل العنصري، إلى 
مجموعة نظم تلتزم دستوريا بتقدم مصالح "اليهود فقط"، وبهذا يتم الزعم أن 
الدولة نفسها ال متيز دستوريا، واستثناء أن الدولة دخلت في تفاهمات ذكرت 
سابقا، مع املنظمة الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية والصندوق القومي 
اليهودي، في بنود استعادت بها الدولة سيادتها، وشّرعت املؤسسات الصهيونية 

السابقة، حتى تقوم بتنفيذ التمييز على مسؤوليتها.
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التجربة  فــي  الرئيسي  والــتــيــار  السياسية،  الصهيونية  ومعيار 
اإلسرائيلي  الصراع  في  اآلخــر  الطرف  فشل  إبــراز  في  اإلسرائيلية، 
الدولي،  والقانون  املتحدة  األمم  لقرارات  االمتثال  في  الفلسطيني 
هو معيار غير ذي عالقة. ليس مشروعا في ظّل القانون الدولي ألية 
دولة عضو في األمم املتحدة أن تتالعب بفشل طرف أو أكثر في صراع، 
إلى محاولة  تهدف  الدولي،  والقانون  القرارات  بواسطة  تبقى،  حتى 
إذا نحينا جانبا جرائم احلرب واجلرائم  تبرير فشلها اخلاص، هذا 

ضد اإلنسانية. 

مييز بني "اليهودي" و"غير  مفتاحا  يعّد  الذي  املستوى األول، 
اليهودي"، متت ترجمته علنا وبوضوح، فهو موجود في الدساتير، 
وفي قوانني اجلمعيات، في كّل مؤسسات احلركة الصهيونية، وعلى 
اليهودية،  والوكالة  العاملية،  الصهيونية  املنظمة  التحديد:  وج��ه 
فإن  وهكذا  األول��ى.  اللحظة  من  اليهودي،  القومي  والصندوق 

دستور الوكالة اليهودية من أجل أرض إسرائيل يشترط:
األرض يجب أن تكتسب كملكية يهودية و... ملكية األراضي 
التي تكتسب تكون باسم الصندوق القومي اليهودي حتى النهاية، 
بهدف أن تبقى ملكية غير قابلة للتحويل خارج الشعب اليهودي. 
اليهودي،  العمل  على  القائم  الزراعي  االستعمار  ستعّزز  الوكالة 
وسوف تعتبر من حيث املبدأ أن العمل اليهودي هو الذي سيستخدم 

.))e( و )d( 3 مادة(
اإلسرائيلي  كييمت  الكيرن  احتاد  اتفاقية  فإن  مشابهة،  وبطريقة 
)الصندوق القومي اليهودي( كما أنشئ في إسرائيل العام 1954، 

تعّرف الهدف األول من الشركة اإلسرائيلية بأنه:
اإلقليم  في  الخ...  التبادل،  أو  بالتأجير  السعي، واإلح��راز، 
السابق ذكره )وهو تعبير يعني في هذه االتفاقية دولة إسرائيل في 
من  ج��زء  أي  أو  إس��رائ��ي��ل(،  حكومة  سلطة  نطاق  في  مساحة  أي��ة 
اليهود على مثل هذه األراضي واملمتلكات  ذلك، لصالح توطني 

 .))a( 3 مادة(
إن املستوى الثاني، هو املستوى الذي يحدث فيه متييز بني من هو 
"يهودي" ومن هو "غير يهودي"، كما شّرع في الدساتير والقوانني 
العاملية،  الصهيونية  املنظمة  ملؤسسات  التابعة  باجلمعيات  اخلاصة 
مجموعة  خصوصا  إسرائيل،  دول��ة  قوانني  مجمل  في  واملندمجة 
 ،1948 العام  وحتى  سابقا.  املذكورة  اإلستراتيجية  التشريعات 
كان من املمكن االحتجاج، بشيء من العدل، بأن املنظمة الصهيونية 

العاملية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، واملؤسسات 
املتعددة األخرى للحركة الصهيونية، هي تعبيرات مؤسساتية عن 
منظمات شرعية تطوعية، لها مصالح أولية ضيقة. لكن الوضع، 
على أية حال، تغير بشكل حاد بعد تأسيس دولة إسرائيل، بحيث 
الصهيونية  املنظمة  من  لكل  اخلاص  الدستوري  الشرط  اآلن  صار 
العاملية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي )لليهود فقط( 
مندمجا في مجمل قوانني الدولة اإلسرائيلية عبر سلسلة تفصيلية من 
تشريعات الكنيست اإلستراتيجية التي متت املبادرة إليها خالل سنتني 
تقويتها وتوسيعها  العام 1948، ومّتت  تأسيس دولة إسرائيل  من 

خالل عقد بعد ذلك.
وهكذا فإن املنظمات واملؤسسات التي سبقت إقامة دولة إسرائيل 
إال  تطوعية،  أنها  تزعم  أن  بصدق  بإمكانها  ك��ان   ،1948 العام 
إليها،  املشار  اإلستراتيجية  التشريعات  إدخ��ال  بعد  دمجت،  أنها 
باآللية الشرعية وامللزمة لقضاء الدولة، مع أنها تقوم على أساس 
األبرتهايد، مبحصلة جتعل 93% من أراضي دولة إسرائيل في حدود 
خطوط الهدنة العام 1949 )"اخلط األخضر"( محجوزة بالقانون 

"لليهود فقط". 
أمالك  من  فقط   %87 نسبة  كانت  أفريقيا  جنوب  أبرتهايد  في 

اجلمهورية محجوزة بالقانون "للبيض فقط". 
التجربة  ف��ي  الرئيسي  وال��ت��ي��ار  السياسية،  الصهيونية  وم��ع��ي��ار 
اإلسرائيلية، في إبراز فشل الطرف اآلخر في الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني في االمتثال لقرارات األمم املتحدة والقانون الدولي، 
الدولي  القانون  ظّل  في  مشروعا  ليس  عالقة.  ذي  غير  معيار  هو 
ألية دولة عضو في األمم املتحدة أن تتالعب بفشل طرف أو أكثر 
في صراع، حتى تبقى، بواسطة القرارات والقانون الدولي، تهدف 
إلى محاولة تبرير فشلها اخلاص، هذا إذا نحينا جانبا جرائم احلرب 
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واجلرائم ضد اإلنسانية. 

استنتاج
كان موقف الكاتب أن مجموع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة 
بقضية فلسطني، إذا أخذت ككل، تشّكل دفاعا مهما عن حقوق 
الفلسطينيني، وموضوعا ملجموعة من قيم اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، ومعايير القانون الدولي، وهي تشكل أفضل إطار متاح 

كمرجعية حلّل عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي العربي.
وبوجود ما سبق، وبوجود جميع قرارات األمم املتحدة، ليس 
مبا فيها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194 وحسب، وإمنا قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 181 أيضا، ميكن أن يبرز )خصوصا 
أمام أولئك الذين يتوجب عليهم أن يقرأوا القرار األخير بعناية(، 
منذ  )لعدة عقود،  الكاتب  لهذا  القدمي  املوقف  بني  تناقض فطري 
وقبوله  الواحدة"  الدولة  "حّل  يدعم  الذي  السبعينيات(  منتصف 
املتحدة املذكور 181 في إطار مجموع  العامة لألمم  قرار اجلمعية 

قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
في تشرين الثاني 1947، صّوتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
على قرار 181، الذي حمل عنوان "حكومة املستقبل في فلسطني"، 
موصيا بتقسيم فلسطني إلى "دولة يهودية" و"دولة عربية" و"كيان 
منفصل" في مدينة القدس، على أن ترتبط جميع تلك العناصر في 
وحدة اقتصادية، وأن تكون موضوعا لدساتير دميقراطية ومواَطنة 
مشروطة مبا هو محدد في الفقرة C من القرار املذكور )الفقرة األولى 
C، اإلعالن(. هناك قليل من الشّك عند احلديث سياسيا في أن قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة املذكور 181 قرار سيء، وأنه مسؤول 
إلى حّد كبير عن النكبة الفلسطينية. 

وأستطيع أن أؤكد، على أية حال، أن قراءة قانونية للقرار نفسه، 
خصوصا الفصل 3: املواطنة واملواثيق الدولية وااللتزامات املالية في 
الفقرة C اإلعالن، قد توفر بصيرة مساعدة، وتوِجد مشاركات بناءة 
في الصراع حول القضية الفلسطينية عموما، وفي تقدمي حّل للصراع 
للشعبني:  دولة واحدة  يقوم على منوذج  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 
الشعب العربي الفلسطيني )مبن فيه جميع الجئي 1948 واملنحدرين 
منهم؛ وجميع العرب الفلسطينيني املقيمني قبل االحتالل اإلسرائيلي 
دولة  مواطني  من  العرب  الفلسطينيني  وجميع  للمناطق؛   1967
إسرائيل( والشعب العبري الفلسطيني )جميع مواطني دولة إسرائيل 

املسجلني حاليا بصفة "يهود" من قبل وزارة الداخلية اإلسرائيلية 
و/ أو جّنسوا في دولة إسرائيل طبقا لقانون العودة اإلسرائيلي للعام 

1950، واملنحدرين منهم(.
الفصل السابق 3: املواطنة واملواثيق الدولية وااللتزامات املالية في 

الفقرة C  اإلعالن ينّص على ما يلي:
املواطنة: املواطنون الفلسطينيون املقيمون في فلسطني، 
الذين ال  واليهود،  العرب  القدس، وكذلك  مدينة  خارج 
يحملون املواطنة الفلسطينية، ويسكنون في فلسطني، خارج 
االستقالل،  إلع��الن  طبقا  سيصبحون،  ال��ق��دس،  مدينة 
مواطنني في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون باحلقوق 
الثامنة  س��ّن  ف��وق  األشخاص  الكاملة.  والسياسية  املدنية 
عشرة، ميكنهم أن يختاروا، خالل سنة واحدة من إعالن 
استقالل الدولة، إلى أي جانب سيميلون من أجل املواطنة 

أطفال النكبة: املدرسة في خيمة.
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دولة  مواطنة  هي  احلاضر  الوقت  في  اإلسرائيلية  املواطنة  إن 
أبرتهايد. لكن أية مواطنة، مبا فيها مواطنة دولة فصل عنصري، تظّل 
الذي وصف سابقا  مثل  وألن مطلبا  املواطنة.  توفر  عدم  أفضل من 
سيقّوض عنصرية إسرائيل، خصوصا ألنه يتوافق مع جميع قرارات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبا في ذلك قرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة 181، كان من الواجب أن يتم تبنيه منذ عقود.

ف��ي ال��دول��ة األخ���رى، م��ع العلم أن��ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك حق 
في  املقترحة  العربية  الدولة  منطقة  يقطنون  ال��ذي  للعرب 
يكون  ولن  املقترحة،  اليهودية  الدولة  في  املواطنة  اختيار 
املقترحة في  اليهودية  الدولة  اليهود في  للسكان  هناك حق 
اختيار املواطنة في الدولة العربية املقترحة. جتربة هذا احلق 
في االختيار ستشمل زوجات األشخاص الذين يختارون 

وأطفالهم دون سّن الثامنة عشرة.
العرب الذين يقيمون في مناطق مقترحة للدولة اليهودية، 
واليهود الذين يقطنون في مناطق مقترحة للدولة العربية، 
الذين أبدوا رغبة في أن يختاروا مواطنة الدولة األخرى، 
سيكونون مؤهلني للتصويت في انتخابات املجلس التأسيسي 
التأسيسي  للمجلس  التصويت  ليس  لكن  ال��دول��ة،  لتلك 

للدولة التي يقطنون فيها.
العامة  منذ وقت طويل، واملوقف اإلسرائيلي من قرار اجلمعية 
لألمم املتحدة 181 مينح الشرعية الدولية لفكرة "دولة يهودية". 
السياسي  التفسير  في  حتى  موجود  غير  فهو  مختلق  االدع��اء  ه��ذا 

الصهيوني.
العامة لألمم املتحدة 181 مينح الشرعية  وإذا كان قرار اجلمعية 
املنطلق  من   � أيضا  بالطبع  فإنه  يهودية"،  "دول��ة  لفكرة  الدولية 
حلقوق  العاملي  اإلع��الن  وقيم  ال��دول��ي،  القانون  ومبعايير  نفسه، 
اإلنسان- مينح جميع الالجئني الفلسطينيني 1948، وكّل املنحدرين 
منهم، حّق املواطنة في "الدولة اليهودية"، وحتديدا احلّق في املواطنة 

اإلسرائيلية.
استعادة  وفي  العودة  في   1948 من  الفلسطينيني  الالجئني  حّق 
حّد  إل��ى  أق��رب  سيكون  إسرائيل،  داخ��ل  ممتلكاتهم  في  حقوقهم 
ضخمة  مسيرات  الدولي،  واملجتمع  املنطقة،  تشهد  عندما  بعيد، 
لالجئني الفلسطينيني من 1948 عند كل احلدود األرضية والبحرية 

لدولة إسرائيل، حتت شعارات: "إننا نطالب بحقنا في أن نعود، 
وبحقوقنا في ممتلكاتنا كمواطنني في دولة إسرائيل".

دول��ة  مواطنة  ه��ي  احل��اض��ر  ال��وق��ت  ف��ي  اإلسرائيلية  امل��واط��ن��ة  إن 
أبرتهايد. لكن أية مواطنة، مبا فيها مواطنة دولة فصل عنصري، تظّل 
أفضل من عدم توفر املواطنة. وألن مطلبا مثل الذي وصف سابقا 
سيقّوض عنصرية إسرائيل، خصوصا ألنه يتوافق مع جميع قرارات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبا في ذلك قرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة 181، كان من الواجب أن يتم تبنيه منذ عقود.
على أية حال، أن تصل متأخرا خير من أال تصل أبدا...

إن كل من يجادل في حّق املواطنني الذين مّت تسجيلهم على أنهم 
أية   ، تأجيرها  أو  األرض  لشراء  السكان  تسجيل  خالل  "يهود" 
واحلكومة  اإلسرائيلية  السيادة  موضوع  املنطقة  جميع  في  أرض، 
السوق  يفتح  أن  عليه  األردن،  ونهر  املتوسط  األبيض  البحر  بني 
الذين سجلوا  للمواطنني  تأجيرها  أو  أية أراض،  لبيع األراض��ي، 
على أنهم "عرب" في مجمل املنطقة موضوع السيادة اإلسرائيلية 
واحلكومة بني البحر األبيض املتوسط ونهر األردن )دع جانبا حّق 
في  منهم  واملنحدرين   1948 العام  العرب  الفلسطينيني  الالجئني 
دولة  لدى  احملتجزة  ممتلكاتهم  في  حقوقهم  استعادة  وفي  العودة 
إسرائيل، باشتراط تأهيلهم للمواطنة في "الدولة اليهودية"، على 
قاعدة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 181، وباشتراط حّقهم في 

العودة، على قاعدة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194(.
وأنا اآلن أدعو القارئ كي يسير معي:

تصور عملية يتّم فيها تنفيذ حّل للصراع اإلسرائيلي العربي بحسب 
الدولي وقيم  القانون  املتحدة، ومعايير  قرارات األمم  بنود جميع 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
البالد الفلسطينية، وقد قسمت إلى ثالثة عناصر مرتبطة بوحدة 
اقتصادية: واحد منها "دولة يهودية" وواحد "دولة عربية" ومدينة 
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على أية حال، فمن دون تضامن دولي معاد لألبرتهايد، يقوم مبقاطعة املنتجات 
الصناعية والزراعية اإلسرائيلية، ومقاطعة التعليم، واملؤسسات الثقافية والرياضية 
لدولة إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية دولية على إسرائيل، مثل تلك التي وجهت 
أن تلك  العام 1990(، فإنه يبدو  العنصرية )حتى  أفريقيا  ضد جمهورية جنوب 
املقاومة الداخلية لألبرتهايد اإلسرائيلي وحدها، سيكون من الصعب عليها أن تصل 
إلى نقطة تدفع النظام التشريعي في دولة إسرائيل إلى إلغاء املؤسسة القانونية 
لواقع األبرتهايد في البالد الفلسطينية، وإلى إلغاء نظام قوانني األبرتهايد، التي 

وصف معظمها سابقا، من املنظومة الشرعية لدولة إسرائيل. 

القدس ككيان منفصل حتت نظام دولي تديره األمم املتحدة؛ واحلدود 
بني هذه العناصر الثالثة هي احلدود التي وضعت في قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة 181؛ وتنفيذ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
موضوع  الثالثة  والكيانات  العملية؛  بهذه  ومتصل  متضمن   194
نحو  خطوات متهيدية   .B في  دميقراطية، كما هو موضح  دساتير 

االستقالل، هي حتديدا:
املجلس التأسيسي لكّل دولة عليه أن يعّد دستورا دميقراطيا لدولته 
وأن يختار حكومة مؤقتة تخلف مجلس احلكم املؤقت الذي عينته 
من   2  ،1 الفصلني  مع  تتوافق  أن  يجب  ال��دول  دساتير  اللجنة. 
جانب  إلى  تتضمن،  وهي  التالية،   C الفقرة  في  ال��وارد  اإلع��الن 

أمور أخرى، بنودا تخّص:
إنشاء جسم تشريعي في كّل دولة يتّم انتخابه باتفاق دولي وبإجراء 
انتخابات سرية على قاعدة التمثيل النسبي، وجسم تنفيذي مسؤول 

أمام اجلسم التشريعي؛
فيها  طرفا  ال��دول��ة  تكون  التي  الدولية  النزاعات  جميع  تسوية 
بوسائل سلمية، وبطريقة ال تعّرض السالم العاملي واألمن والعدالة 

للخطر؛
قبول التزامات الدولة، في عالقاتها الدولية، أن متتنع من التهديد 
أو استخدام القوة، ضد سالمة أية دولة، أو ضد استقاللها السياسي، 

أو أن تلجأ إلى أية طريقة ال تتفق مع غاية األمم املتحدة؛
أن تضمن لكّل األفراد حقوقا متساوية ال متييز فيها، في الشؤون 
املدنية والسياسية واالقتصادية والدينية، والتمتع بحقوق اإلنسان 
والتعبير  واللغة  العقيدة  حرية  ذلك  في  مبا  األساسية،  واحلريات 

والنشر والتعليم والتجمع والتنظيم؛
أن تبقى حرية التنقل والزيارة بالنسبة جلميع القاطنني واملواطنني 
في الدولة األخرى في فلسطني وفي مدينة القدس، موضوع اعتبار 

من ناحية األمن الدولي، مع العلم أن كل دولة ستدير شؤون اإلقامة 
داخل حدودها. 

لتجهيز  ]مع تعيني...[ جلنة حتضيرية من ثالثة أعضاء ]دول[ 
للتعاون االقتصادي، ومع تطلع إلنشاء االحتاد  ترتيبات ممكنة  أية 
االقتصادي واملجلس االقتصادي املشترك، في أسرع وقت ممكن، 

كما ورد في الفقرة D التالية.  
اقتصادي، ما الذي نحصل عليه:  مع مثل هذا االرتباط باحتاد 

حّل دولتني أم حّل دولة واحدة؟
واح��دة،  دول��ة  ح��ّل  من  قريب  ش��يء  لدينا  لألمر،  فهمي  بقدر 
فيدرالية أو كونفيدرالية، ومع تطور محتمل ملعاهدة مواطنة مزدوجة 
بني الدولتني املذكورتني، ميلك فيها مواطن في "الدولة اليهودية" 
"الدولة  في  مواطنا  الواقع  بحكم  يصبح  أن  في  الدستوري  احل��ّق 
يكون  ال  حّل  على  سنحصل  فإننا  صحيح،  والعكس  العربية"، 

مختلفا عن النموذج البلجيكي.
أية حال، فمن دون تضامن دولي معاد لألبرتهايد، يقوم  على 
ومقاطعة  اإلسرائيلية،  وال��زراع��ي��ة  الصناعية  املنتجات  مبقاطعة 
إسرائيل، وفرض  لدولة  والرياضية  الثقافية  واملؤسسات  التعليم، 
عقوبات اقتصادية دولية على إسرائيل، مثل تلك التي وجهت ضد 
جمهورية جنوب أفريقيا العنصرية )حتى العام 1990(، فإنه يبدو 
أن تلك املقاومة الداخلية لألبرتهايد اإلسرائيلي وحدها، سيكون 
في  التشريعي  النظام  تدفع  نقطة  إل��ى  تصل  أن  عليها  الصعب  من 
دولة إسرائيل إلى إلغاء املؤسسة القانونية لواقع األبرتهايد في البالد 
الفلسطينية، وإلى إلغاء نظام قوانني األبرتهايد، التي وصف معظمها 

سابقا، من املنظومة الشرعية لدولة إسرائيل. 
إن الصهيونية السياسية هي أحد أشكال األبرتهايد، والعقوبات 
ومعاقبة جرمية  لقمع  الدولي  امليثاق  قبل  من  التي وضعت  املناسبة 
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تطبق على مؤسساتها، وعلى  أن  العام 1937، يجب  األبرتهايد 
بقوة  قانونيا،  وضعا  املؤسسات  تلك  منحت  التي  إسرائيل،  دولة 

التشريعات البرملانية. 
للرواية  والدبلوماسي  والقانوني  السياسي  ال��دول��ي  املكسب 

السابقة، يبدو لهذا املؤلف أمرًا يستوجب االعتبار. 
أواًل، ترفض اجلدلية السابقة ادعاءات الطرف اآلخر أن مؤيدي 
حّل الدولة الواحدة يحاولون أن ميسكوا العصا من طرفيها، فبينما 
يرفضون "أن يعترفوا" بشرعية "دولة يهودية"، وهي الشرعية التي 
أقّرت من قبل املجتمع الدولي في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
181، فإنهم يتمسكون بشرعية املجتمع الدولي، وبقرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة 194، في إصرارهم على تنفيذ حّق الالجئني 
وفي  العودة،  في  منهم،  واملنحدرين   ،1948 العام  الفلسطينيني 

استعادة حقوقهم في ممتلكاتهم داخل إسرائيل.
املوقف الذي اقترح أعاله حتت عنوان "اجلدل لصالح حّل دولة 
واحدة"، يسمح ملؤيدي حل الدولة الواحدة مبوقف أكثر تأثيرا في 
ملناصري  أع��ذار  ال��ذي ظّل دعامة  أع��اله،  الزائف  اجل��دل  إسكات 
الصهيونية منذ تأسيس دولة إسرائيل العام 1948 حتى اليوم، وهو 
بالعكس متاما، ليس لدينا خالف مع "دولة يهودية" كما  يقول: 
أقّرت من قبل املجتمع الدولي في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
181، شريطة أن تلتزم ببنود القرار املذكور، وأن متتنع من التالعب 

بعنوان ذلك القرار بهدف االنتهاك الصارخ لبنوده وكغطاء جلرائم 
حرب وجرائم ضّد اإلنسانية.

املجتمع  في  الرئيسي  التيار  أعاله ألعضاء  اجلدلية  ثانيًا، تسمح 
القانوني الدولي بأن يضموا أصواتهم إلى صوتنا، صوت أولئك 
مع  التوافق  قاعدة  على  الواحدة،  الدولة  حل  عن  يدافعون  الذين 
منظومة مهنية من الدوائر املعنية. في القانون الدولي، كما في القانون 
احمللي، يلزم اإلنسان كمحّكم، باخلضوع لكامل اجلسم القانوني، 
وال يسمح له بأن يختار االلتزام فقط باألجزاء التي تناسب خياراته 
السياسية. بعض األصوات في معسكر من يدافعون عن حّل دولة 
واحدة جتعل من املستحيل، بشكل مباشر أو ضمني، على املجتمع 
الدولي احملّكم أن يفعل ذلك. اجلدل السابق من أجل "احلّل املوّلد 
إزاحة  نحو  جيدة  طريقة  أنها  لي  ويخّيل  يستمّر،  واح��دة"  لدولة 

هذه الصعوبة. 
امل��ث��ال، جلمهورية  اجل��دل، على سبيل  وأخ��ي��را، س��وف يسمح 
فيدرالية اشتراكية في فلسطني )مؤلفة من دولتني ثنائيتي القومية، 
بالتقدم  الفلسطينية(  العبرية  والدولة  الفلسطينية،  العربية  الدولة 
للعضوية، كدولة عضو في منظمات األمم املتحدة، تكون موضوعا 
توافق مع  املتحدة حول قضية فلسطني، وفي  ق��رارات األمم  لكل 

ميثاق األمم املتحدة.
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* باحث في "معهد دراســات األمن القومي" في جامعة تل أبيب. جنرال احتياط 

والرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية ومجلس األمن القومي. املقال 
مترجم عن االنكليزية.

القسم األول: عقبات أمام التوجه 
التقليدي بشأن الدولتني

1-  التغيرات منذ عملية أوسلو
التغيرات  معظم  ف��إن  اإليجابية،  التطورات  بعض  عن  بالرغم 
التي حدثت في املجال اإلسرائيلي الفلسطيني خالل أكثر من ثماني 

سنوات ال يساعد على تسهيل حّل للصراع بل يفعل العكس.

تغيرات نحو األسوأ
فقدان الثقة اإلسرائيلية برغبة الفلسطينيني في التوصل إلى سالم 
تفاؤلي  � 2000( في جّو   1993( تقدمت عملية أوسلو  حقيقّي. 

غيـورا أيـالنـد *

إعادة التفكير
في حلِّ الّدولتني

إسرائيلي )وأميركي(  تقدير منطقي  إلى  منه  يستند في جزء  كبير، 
نير  حت��ت  ش��ع��ب  أي  م��ث��ل  الفلسطينيني،  أن  إل���ى  يشير  س����اذج، 
االحتالل، لديهم هدف رئيس واحد هو االستقالل.  من وجهة 
� إقامة دولة � سيضع حّدا  النظر هذه، فإن حتقيق احللم الفلسطيني 
الدولة  إقامة  أن  كما  يختفي.  سوف  العنف  حافز  ألن  للصراع، 
ستضع حّدا للمطالب الفلسطينية، ألن املطلب النهائي � االستقالل 

� يكون قد حتقق. 
الفلسطينيني  تطلعات  ب��أن  اإلسرائيليني  من  كثير  يؤمن  اليوم، 
احلقيقية كانت مختلفة، وتبقى مختلفة. وطبقا لوجهة النظر هذه، 
إلى  احلنني  على  قائمة  قط  تكن  لم  الفلسطينية  اجلماعة  روح  فإن 
دولة مستقلة � وهي بالتأكيد ليست دولة صغيرة ومقسمة � بل على 
قضايا مثل العدل واالنتقام واالعتراف باملأساة الفلسطينية. وفوق 
كّل شيء، تركز الروح الفلسطينية على "حّق العودة"، مبعنى حّق 
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رئيس،  كتهديد  ثالث  عامل  برز  أية حال،  على  األخيرة،  السنوات  في 
يستطيع أن يتخّطى كّل الترتيبات األمنية املقترحة سابقا. هذا التهديد 
التي ال يوجد  البدائية  أنواع من األسلحة: الصواريخ  يشتمل على ثالثة 
لها حّل مباشر، والصواريخ املضادة للدبابات، والصواريخ املتطوّرة املضادة 
للطائرات. والصفة املشتركة بني هذه األنواع الثالثة هي أنه من الصعب، إذا 
لم يكن من املستحيل، منع تصنيعها أو تهريبها. بكلمات أخرى، فإن إمكانية 
التوصل إلى حّل معقول للمشكلة األمنية عبر اتفاقية دائمة قد تضاءلت، 

ولذلك فإن استعداد إسرائيل ملنح هذه االتفاقية فرصة قد تضاءل.

األفراد )ليس الناس بشكل عام( في العودة إلى بيوتهم )ال إلى دولة 
التطلعات  تتجسد  لم  وبالطبع،  آخر(.  توجد في مكان  فلسطينية 
الفلسطينية قط في دافع إقامة أمة حرة في وطن فلسطيني صغير. ففي 
1936 � 1937، اقترحت جلنة بيل البريطانية إقامة دولة فلسطينية 
املتوسط.  نهر األردن والبحر األبيض  تشمل معظم األراضي بني 
لكن الزعيم الفلسطيني الذي لم يكن له منافس في ذلك الوقت، 
مفتي القدس، اعتبر االقتراح غير مناسب. وكان من بني األمور التي 

تساءل عنها: "ملاذا تكون هناك حاجة إلى دولة عربية أخرى"؟.
وبني 1949 و1967، كانت الضفة الغربية وغزة حتت السيطرة 
الكاملة لألردن ومصر، ولم يرتفع صوت في العالم العربي، وال 
بني الفلسطينيني، يؤمن بأن من الصحيح إقامة دولة فلسطينية، حتى 

كحّل مؤقت في انتظار حترير األرض جميعها. 
هذا التاريخ كان معروفا قبل أن تبدأ عملية أوسلو. مع ذلك، فقد 
خلقت أوسلو إحساسا خادعا بأن احلالة تتغير. وقد آمن كثيرون بأن 
"شرق أوسط جديدا" أخذ يتشكل، وبأن الفلسطينيني سيتغيرون 

ويتخذون توجها غربيا.
اليوم، وبعد سنوات من انهيار عملية أوسلو، تعتقد نسبة كبيرة 
مع  سياسية  اتفاقية  إلى  التوصل  اإلمكان  في  أن  اإلسرائيليني  من 
الفلسطينيني، شبيهة بتلك التي اقترحها الرئيس بيل كلينتون. لكنهم 
االتفاقية  هذه  مثل  كليا  يقبلون  سوف  الفلسطينيني  أن  في  يشكون 
التاريخي  كتسوية دائمة، سوف توصل إلى نهاية حقيقية للصراع 
اإلسرائيلي  الدعم  تقلص  لذلك،  نتيجة  الفلسطينية.  وللمطالب 
ملبدأ "األرض مقابل السالم" بشكل حاد؛ وطبقا الستطالع نشره 
معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب، كان 28% من 
السكان اإلسرائيليني يدعمون هذا املبدأ العام 2007، مقارنة بنسبة 

56% العام 1997.

يوّقع  عندما  العموم،  وعلى  األهمية.  شديدة  النقطة  ه��ذه  إن 
طرفان اتفاقية فإن كال منهما يفترض أن الطرف اآلخر ينوي صادقا 
أن يحترمها. وعندما تغيب هذه املقدمة، يكون من الصعب االقتناع 
بأن الثمن الذي يدفع في عملية العطاء � األخذ، يستحق ذلك. كثير 
من اإلسرائيليني لديهم قناعة بأن اإلقدام على اتفاقية كهذه هو حالة 
لكن  االتفاقية،  خطة  حسب  حصتها  ستدفع  فإسرائيل  خسارة، 

الفلسطينيني لن يفوا مبا عليهم.
بتمرين  يصور  أن  ميكن  الفلسطينيني  ن��واي��ا  ف��ي  الثقة  نقص  إن 
افتراضي: لنفترض أن اتفاقية عقدت، يطلب فيها من الفلسطينيني 

أن يصّوتوا مع واحد من خيارين إلنهاء الصراع:
1� "دولتان لشعبني تقومان على خطة كلينتون".

2� "لن تقام قّط دولة فلسطينية، لكن دولة إسرائيل ستتوقف عن 
الوجود. والبالد بكاملها بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط 

ستوزع بني سورية واألردن ومصر".
أن  التردد،  من  قليل  مع  يفترضون،  اإلسرائيليني سوف  معظم 
الغالبية العظمى من الفلسطينيني ستصّوت مع اخليار الثاني. طبقا 

لذلك، فإن إقناع اإلسرائيليني بالتنازالت املؤملة سيكون صعبا.
نقص الثقة اإلسرائيلية بقدرة الفلسطينيني على الوفاء بالتزاماتهم. 
مع حتييد النوايا الفلسطينية، ال يؤمن كثير من اإلسرائيليني بأن السلطة 
الفلسطينية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفق تسوية سلمية، خصوصا 
في املوضوع األمني. خالل "السنوات الطيبة" ألوسلو )1993 � 
1995(، انتعشت قناعة بأن قوة بوليسية فلسطينية مسلحة ستكون 
قادرة على التعامل مع التهديدات اإلرهابية بفاعلية أكثر من قوات 
األمن في دولة دميقراطية مثل إسرائيل. فّسر ذلك في حينه رئيس 
أوامر  تعمل "دون  القوة سوف  تلك  بأن  راب��ني،  إسحق  احلكومة 
إسرائيلية  إنسان  حقوق  )منظمة  بتسيلم"  ودون  عليا،  محكمة 
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معروفة(.
الفلسطينية  السلطة  ب��أن  اإلسرائيليني  م��ن  قليل  يؤمن  ال��ي��وم، 
من  تعاني  والسلطة  اإلره����اب.  يحظر  ق��ان��ون  ف��رض  على  ق���ادرة 
بثقة  متتع  ال���ذي  ع��رف��ات،  وبعكس  وع��س��ك��ري.  سياسي  ضعف 
فتح(،  ومؤسسات  األمن  أجهزة  )وخصوصا  الفلسطينيني  معظم 
فإن القيادة احلالية مدعومة بنسبة صغيرة من اجلمهور. ال الرئيس 
محمود عباس، وال رئيس الوزراء سالم فياض، بقادرين على فرض 

إرادتهما على الفئات املتطرفة من فتح، فكيف بحماس؟.
وبعد خمسة عشر عاما من إنشائها، وبالرغم عن حجم املبالغ التي 
استثمرت فيها، ال متلك قوات األمن الفلسطينية قدرة عسكرية كافية 
لفرض األمن، حتى لو أرادت ذلك. إنها تشكل جماعات معادية 
اختراق  من  متّكنوا  واإلرهابيني  املجرمني  بعض  وحتى  لبعضها، 
الرتب، وصاروا ضباطا. إنها تعاني من الفساد، ومن نقص في البنية 
التحتية، ونقص في القادة األكفاء. والطريقة املهينة التي هزمتهم 
فيها حماس في غزة كشفت عن ذلك الضعف بوضوح. لذلك، 
توجد فرصة قليلة في أن يدعم اجلمهور اإلسرائيلي نقل مسؤولية 
تعّرض  وقد  القدس.  مثل  حساسة  مناطق  في  خصوصا  األم��ن، 
املفهوم القدمي للتعاون األمني لضربة رئيسة، وحتتاج إسرائيل اآلن 

حلوال أمنية أخرى يصعب التوّصل إليها.
صعود حماس. إن حماس هي حركة براغماتية، قادرة على اتخاذ 
مواقف مرنة، وتوافق على تقدمي تنازالت مؤقتة، مثل وقف إطالق 
النار و"التهدئات"، دون أن تتخلى قط عن معارضتها اجلوهرية حلّل 
سياسّي دائم، يكّرس السيطرة اليهودية على "األرض املقدسة". 
لذلك ال تعارض جماعة الرئيس عباس )أو أية جهة علمانية أخرى( 
في إجراء مفاوضات مع إسرائيل، ما دامت تلك احملادثات تفضي 

إلى تنازالت إسرائيلية، دون إنهاء للصراع.
انعكس  وقد  واض��ح،  األخيرة  السنوات  في  حماس  قوة  تنامي 
العام  انتخابات 2006 وفي سيطرتها  البرملاني في  بقّوة في فوزها 
2007 على غزة. هذان احلادثان، اللذان كان األول منهما سياسيا 
والثاني عسكريا، تبرزان أيضا إستراتيجيا احلركة، مبعنى أن قّوتها 
العسكرية تدعم موقفها السياسي، وقّوتها السياسية حتفظ استقاللها 

العسكري.
نتيجتني:  حماس  ب��روز  يحمل  ال��س��الم،  بفرص  يتعلق  وفيما 
وهي  دائ��م��ة،  اتفاقية  أي��ة  على  فيتو  تضع  اجل��م��اع��ة  أن  األول����ى، 

حّدا  يضع  ال��ذي  احل��لّ  )أي  اآلن  متوقع  حّل  أي  تقبل  لن  بالتأكيد 
متزايدا  عددا  أن  هي  والثانية،  الفلسطينية(.  وللمطالب  للصراع 
من اإلسرائيليني بات يؤمن بأنه إذا تركت إسرائيل الضفة الغربية � 
نتيجة اتفاق مع السلطة الفلسطينية أو من طرف واحد � فإن حماس 
في غزة. ودرجة  فعلت  كما  املنطقة،  السيطرة على  تتولى  سوف 
االستعداد لقبول املخاطرة في هذا الشأن أصغر بكثير مما كانت عليه 

العام 2000.  
أن   2000 مفاوضات  افترضت  العسكري.  التهديد  في  تغير 
الدولة الفلسطينية ميكن أن جتلب نوعني من التهديد: تهديد عسكري 
كالسيكي وتهديد إرهابي، خصوصا اإلرهاب االنتحاري. احلّل 
اجلواب  التهديدين.  مع  يتعامل  كان  واقترح،  حينئذ  صّمم  الذي 

1967: القدس حتت االحتالل.
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من أجل الدقة، هناك عدد من الدول التي لم ترسم حدودها لسنوات عديدة 
بعد االستقالل. وفي حاالت كثيرة، تركت احلدود غير واضحة، بسبب الصراع الدائر، 
ألن دولة أقوى تعارض االدعاءات اإلقليمية جلارة أضعف. في الشرق األوسط، توجد 
دول عديدة لها حدود لم توضح حتى اآلن، أو بقيت غير محددة لسنوات، أو ال حتظى 
باعتراف الدول املجاورة. على سبيل املثال، فإن احلدود بني العراق والكويت، والسعودية 
واليمن، وقطر والبحرين، ومصر والسودان، ومصر وليبيا، ما زالت حدوًدا متنازعا 
عليها. أما نزاع احلدود السوري اللبناني، فهو أكثر حّدة؛ فليس موضع احلدود وحده 

هو املختلف عليه، بل إن أحد الطرفني، سورية، يرفض فكرة أن تكون هناك حدود.

ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��د ال��ع��س��ك��ري ال��ك��الس��ي��ك��ي خ��ط��ط أن ي��ك��ون ال��دول��ة 
الفلسطينية املستقبلية املنزوعة السالح، دون دبابات أو طائرات أو 
مدفعية أو أية برامج لذلك. أما اجلواب عن اإلرهاب فيعتمد على 
االستخبارات اجليدة والتعاون، وإذا كان ذلك ضروريا، فمن خالل 

حاجز مادي. 
أية حال، برز عامل ثالث كتهديد  السنوات األخيرة، على  في 
املقترحة سابقا.  الترتيبات األمنية  رئيس، يستطيع أن يتخّطى كّل 
الصواريخ  األسلحة:  من  أن��واع  ثالثة  على  يشتمل  التهديد  ه��ذا 
البدائية التي ال يوجد لها حّل مباشر، والصواريخ املضادة للدبابات، 
والصواريخ املتطوّرة املضادة للطائرات. والصفة املشتركة بني هذه 
األنواع الثالثة هي أنه من الصعب، إذا لم يكن من املستحيل، منع 
تصنيعها أو تهريبها. بكلمات أخرى، فإن إمكانية التوصل إلى حّل 
معقول للمشكلة األمنية عبر اتفاقية دائمة قد تضاءلت، ولذلك فإن 

استعداد إسرائيل ملنح هذه االتفاقية فرصة قد تضاءل.
االستنتاجات اإلسرائيلية الداخلية من فّك االرتباط. فّك االرتباط 
العام 2005 تطلب إخالء حوالي 8،000 إسرائيلي من  مع غزة 
منازلهم. بعد ثالث سنوات من ذلك، ال تزال نسبة حوالي %60 
باملائة ممن أخلوا بحاجة إليجاد منزل دائم، و30% منهم تقريبا ال 
يزالون عاطلني عن العمل. أما التكلفة املباشرة وحدها فقد تزيد عن 
التعويض الذي حصل  30 بليون دوالر. ومن املفيد أن نتذكر أن 
عليه  سيحصل  مما  أق��لّ  يكون  أن  احملتمل  من  غزة  مستوطنو  عليه 
نفسه،  اإلخالء  قانون  اعتمد  لو  وحتى  الغربية.  الضفة  مستوطنو 
أكثر.  أو  بنسبة %20  ي��زداد  قد  الفرد  فإن نصيب  نفسه،  ببرنامجه 
تقبل سابقة  أن  الدولة  أيضا. على  وستكون هناك تكاليف أخرى 
غزة في كّل شؤون إخالء الضفة الغربية، مبا في ذلك احتمال إعادة 
بناء جتمعات استيطانية في مناطق قريبة من وسط البالد. انعكاس 

اإلسرائيلية مثال، سيكون  العقارات  أسعار  احلركة على  مثل هذه 
فوق املتوقع. وعندما تفهم احلكومة اإلسرائيلية والناس هذه النتائج 
االجتماعية االقتصادية جيدا، سيكون حشد التأييد الشعبي املطلوب 

للعملية صعبا.
فقدان الثقة الفلسطينية في استعداد إسرائيل التخاذ قرارات صعبة. 
من ناحيتهم، ال توجد لدى الفلسطينيني ثقة في نوايا إسرائيل الوفاء 
يكمن  لتشككهم  الرئيس  السبب  دائ��م��ة.  اتفاقية  في  بالتزاماتها 
منذ  االستيطان.  قضية  مع  إسرائيل  بها  تعاملت  التي  الطريقة  في 
الغربية  الضفة  في  اليهود  السكان  عدد  ارتفع  أوسلو  عملية  بداية 
 1993 في   110،000 من  القدس(  ضواحي  حساب  دون  )من 
يرى  وكما  اليوم.  وإلى 270،000   2000 في   190،000 إلى 
الفلسطينيون، فإن هذا التوسع جعل االستيطان في الضفة الغربية 
غير قابل للتراجع عنه. وفوق ذلك، فإن تعامل احلكومة مع البؤر 
وبالتأكيد  الفلسطينية،  القيادة  جعل  املشروعة،  غير  االستيطانية 
"الشارع" الفلسطيني، يعتقد أن إسرائيل غير معنية، أو غير قادرة 

على التعامل مع القضية.

تغيرات نحو األحسن
دعم أوسع من العالم العربي. منذ نيسان 2002، وبشكل أوسع 
توجه  رسميا  العربي  العالم  يدعم   ،2007 في  العربية  القمة  منذ 
الدولتني. ومع أن بنية اخلطة العربية تتطلب معاهدة سالم إسرائيلية 
سورية كاملة، وأنها أكثر انحيازا إلى الفلسطينيني في التفاصيل، إال 

أنها في األساس مثل خطة كلينتون.
قبول  من  ينطلق  االسترضائي  العربي  التوجه  هذا  أك��ان  وس��واء 
وجود  )مثل  أخ��رى  دواف��ع  أي  من  أو  إسرائيل،  بوجود  تدريجّي 
أعداء مشتركني: إيران واإلسالم املتطّرف( فذلك ليس مهما ألن 
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ق��رارات  اتخاذ  في  تبحث  مستقبلية  أو  حالية  فلسطينية  قيادة  أي��ة 
وفوق  السابقة.  القيادة  كانت  مما  أكبر  بدعم  تتمتع  سوف  صعبة، 
ذلك، ولدى تقدمي تنازالت للفلسطينيني، فإن إسرائيل ستحصل 
يتعلق  فيما  خصوصا  العربية،  الدول  من  متنوعة  تعويضات  على 

بالعالقات االقتصادية.
الرغبة في التغيير. تعب الشعب الفلسطيني من االحتالل. وهو 
املجتمع  تكتيكاتها، ومن  قيادته، من بعض  أمل من  بخيبة  يحس 
نحو  رغبتها  ح��ّول��ت  الغالبية  أن  وم��ع  تغييرا.  يريد  إن��ه  ال��دول��ي. 
أيديولوجية.  اعتبارات  يبدو بسبب  دعم حماس، إال أن ذلك ال 
معظم الفلسطينيني أيدوا حركة حماس ألنها ظهرت وكأنها قادرة 
على حتقيق وعودها والتأثير في التغيير. وإذا برز رسول فلسطيني 
جديد ومختلف � يعد بالتغيير، من جهة معارضة، ويطرح برنامجا 
الدعم  كسب  من  يتمكن  أن  احملتمل  فمن   � للعملية  حقيقيا  وطنيا 

اجلماهيري، كما حدث مع حماس.
في الوقت ذاته، يرى كثير من اإلسرائيليني أن الوقت ال يسير في 
صاحلهم. غياب حّل للصراع ميكنه أن ينتج مزيدا من الضغط على 
القلق  ازدياد  أو  اإليرانية،  السيطرة  العوامل األخرى، مثل توسع 
الدميوغرافي. وفيما يتعلق باألخير، فإن بعض اإلسرائيليني يرون 
أن غياب قناة سياسية حقيقية قد يؤثر في تغيير التوجه الدولي، وقد 
يخلق تأييدا حلّل الدولة الواحدة )أي دولة واحدة دميقراطية مشتركة 
بني نهر األردن والبحر(. في مثل هذه الدولة، سيصبح العرب أكثرية 
يعتقد  أخ��رى،  وعوامل  ذل��ك،  ضوء  وعلى  قليلة.  أجيال  خالل 
من  تغيرت  فلسطينية  دولة  فكرة  أن  اإلسرائيليني  املسؤولني  بعض 
مساهمة إسرائيلية )تنوي إسرائيل أن تقّدمها( إلى مصلحة إسرائيلية 
)تستعد إسرائيل للدفع في مقابلها(. وإذا وصل الذين يرون ذلك 
إلى موقع توجيه الدفة في إسرائيل، فسوف يتجهون نحو مباحثات 

السالم بزخم أكبر.

فرص املستقبل
إذا نحينا التطّور اإليجابي جانبا، فإن معظم التغييرات التي حدثت 
خالل السنوات الثماني املاضية، تقّلص فرص التوصل إلى اتفاقية 
للوضع النهائي بني إسرائيل والفلسطينيني � على األقل اتفاقية تستند 
تصف  التالية  السبعة  الفصول  دولتني.  نحو  التقليدي  التوجه  إلى 
بالقضايا  اهتمام  مع  تتجدد،  التي  للمفاوضات  احملتملة  احملصلة 

مواقف  إل��ى  تستند  التوصيفات  ه��ذه  بالتوجه.  املتصلة  اجلوهرية 
أولوياتهم  في  حدثت  التي  والتغيرات   2000 العام  في  األط��راف 
منذ ذلك احلني. وكما سوف يتبني، فمع أن حال معقوال ميكن أن 
يوجد لكّل قضية جوهرية، إال أن الثمن في بعض احلاالت سيفوق 
كثيرا ما هو مقبول اليوم. وفوق ذلك، سوف يكون من املستحيل في 
الغالب إقناع كال الشعبني باملوافقة على جميع التنازالت التي يجب 

أن يقدموا عليها من أجل إجناز مثل هذا احلّل الشامل.

 قضية احلدود
إن تعيني احلدود بني إسرائيل والدولة الفلسطينية سيكون موضوعا 
أساسيا يجب أن يواجه في مفاوضات الوضع الدائم. معظم حدود 
الدولة يجب أن تعني وقت إقامتها، فبدون حدود يكون من الصعب 

على الدول أن توفر اعترافا دبلوماسيا.
حدودها  ترسم  لم  التي  ال��دول  من  عدد  هناك  الدقة،  أجل  من 
لسنوات عديدة بعد االستقالل. وفي حاالت كثيرة، تركت احلدود 
أق��وى تعارض  ال��دائ��ر، ألن دول��ة  ال��ص��راع  غير واض��ح��ة، بسبب 
االدع��اءات اإلقليمية جلارة أضعف. في الشرق األوس��ط، توجد 
دول عديدة لها حدود لم توضح حتى اآلن، أو بقيت غير محددة 
لسنوات، أو ال حتظى باعتراف الدول املجاورة. على سبيل املثال، 
وقطر  واليمن،  والسعودية  والكويت،  ال��ع��راق  بني  احل��دود  ف��إن 
ح��دوًدا  زال��ت  ما  وليبيا،  ومصر  وال��س��ودان،  ومصر  والبحرين، 
متنازعا عليها. أما نزاع احلدود السوري اللبناني، فهو أكثر حّدة؛ 
فليس موضع احلدود وحده هو املختلف عليه، بل إن أحد الطرفني، 

سورية، يرفض فكرة أن تكون هناك حدود.
مع  السالم  اتفاقية  بوضوح.  تعّرف  لم  إسرائيل  ح��دود  أن  كما 
مصر مكنت إسرائيل من ترسيم حدها األول الرسمي واملعترف به 
مع أحد جيرانها. هذا احلد متوافق مع خط سبق االتفاق عليه بني 
طفيفة  تغييرات  )مع   1906 في  وبريطانيا  العثمانية  اإلمبراطورية 
بخصوص مدينة طابا احلدودية، مت التوصل إليها من خالل حتكيم 

دولي(.
وفي الشرق، جرى االنسحاب من جزء من احلدود اإلسرائيلية 
األردنية بعد اتفاقية السالم بني البلدين، لكن األردن رفضت ترسيم 
احلدود في املناطق الفلسطينية من وادي األردن. إضافة إلى ذلك، 
وألول مرة في موضوع السالم العربي اإلسرائيلي، تضمنت اتفاقية 
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وبالطبع، فإن املفهوم التقليدي للحدود التي ميكن الدفاع عنها ـ 
والذي يعني االحتفاظ بأراض من أجل منع أي هجوم من دول أخرى، 
أو صّدهـ  لم يعد الدافع الوحيد الذي يبرز مخاوف إسرائيل جتاه تسوية 
تقليدية مع الفلسطينيني، خصوصا وأن التهديد العراقي الطارئ قد 
تقلص. هناك عامل مهم آخر، هو ظهور أسلحة جديدةـ تشمل صواريخ 
يسهل نقلها وقذائف متطورة ضد الدبابات وصواريخ مضادة للطائرات 

ـ غيرت بشكل جذري طبيعة التهديد الذي تواجهه إسرائيل.

السالم األردنية اإلسرائيلية سابقة تبادل األراضي وترتيبات خاصة 
تأجير  ذل��ك  وتضّمن  ال��دول��ي.  اخل��ط  وراء  اإلسرائيلي  بالتواجد 
إسرائيل أراضي حتت السيادة األردنية، وفي مكان آخر، خلق سلطة 
خاصة في منطقة وادي عربة تسمح إلسرائيل بأن تستمّر في الزراعة 

وحفر اآلبار ما دامت تنسق ذلك مسبقا مع األردنيني.
لبنان  في إسرائيل، لم يوصل االنسحاب األحادي اجلانب من 
لقد  أخ��رى.  دول��ة عربية  مع  بها  معترف  إلى ح��دود  العام 2000 
انسحبت إسرائيل إلى حدود مصادق عليها من املجتمع الدولي، 
األزرق"،  "اخل���ّط  تسمى  أن  على  أص���ّرت  امل��ت��ح��دة  األمم  لكن 
محتجة بأن خط االنسحاب ميكن أن يعتبر حّدا فقط، حني يعترف 
به الطرفان. لبنان لم يوافق قط على الدخول في مفاوضات حول 

هذه القضية. 
قضاياه  يطرح  املستقبلية  الفلسطينية  اإلسرائيلية  احل��دود  مشهد 
اخلاصة الفريدة، بالطبع. من ناحية، فإن عملية ترسيم احلدود قد 
ال تستكمل مرة واح��دة، مع ض��رورة حتديد كّل بوصة في حدود 
الدولة الفلسطينية املستقبلية بوضوح، قبل إقامة الدولة. بدال من 
ذلك، فإن هذا القرار قد يتخذ في خطوات، مرتبطة ببنود أخرى 

في أجندة الوضع الدائم.
على سبيل املثال، قد يقّرر كال الطرفني أن يعتبرا بعض األراضي 
االتفاق  يتّم  فترة  بعد  النهائي  وضعها  سيحّدد  أمنية"  "مناطق 
على  ات��ف��اق  إل��ى  الطرفان  سيتوصل  اخل��ي��ار،  لهذا  وطبقا  عليها. 
عليها  املتنازع  املناطق  بقاء  مع  ذل��ك،  من  يتمكنان  حيثما  احل��دود 
حتت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية لسنوات محددة. وخالل تلك 
تلك  في  جديدة  مستوطنات  بإقامة  إلسرائيل  يسمح  لن  الفترة، 
املناطق أو باإلقدام على أي تغييرات أساسية هناك. ومع افتراض 
مرور مرحلة الترتيبات بسالم، سيقوم الطرفان حينئذ، من خالل 

املناطق. وقد  لهذه  الدائم  السيادي  الوضع  بتحديد  ثنائية،  اتفاقية 
في  دولتهم  ستوسع  العملية  هذه  أن  منطقيا  الفلسطينيون  يفترض 

آخر األمر.
هذا التوجه ورد العام 2003، في مبادرة خريطة الطريق السلمية، 
الرباعية الدولية )األمم املتحدة، االحتاد األوروبي،  التي صاغتها 
بحدود  "دول��ة  فقرة  في  خصوصا  روس��ي��ا(،  املتحدة،  ال��والي��ات 
مؤقتة". ومع أن مثل هذا احلل يصعب استثناؤه، إال أن الفلسطينيني 

اآلن أقّل انفتاحا جتاهه.
من ناحية إسرائيل، هناك هدف آخر مرتبط بعملية ترسيم احلدود، 
هو التأكد من أن احلدود النهائية قابلة للدفاع عنها ضّد أي هجوم. 
هذه الفكرة حول احلدود التي ميكن الدفاع عنها تتكرر باستمرار. 
السالم  عملية  مرجعية  وهو   ،242 رقم  األمن  مجلس  قرار  حتى 
العربية اإلسرائيلية، استخدم املفهوم، واصفا حّق الدول "في احلياة 
بسالم ضمن حدود آمنة معترف بها خالية من التهديدات أو أعمال 
السياق  في  الفقرة  هذه  يستخدمون  الذين  أولئك  لكن  العنف". 
اإلسرائيلي الفلسطيني مييلون إلى جتاوز جغرافية إسرائيل. إن من 
الصعب متاما إقامة حدود قابلة للدفاع عنها بشكل حقيقي، في دولة 
صغيرة مثل إسرائيل، حيث تندر السمات اجلغرافية املناسبة لذلك 
الهدف )مثل سالسل اجلبال العالية، األنهار العريضة، الصحارى 
الشاسعة(. وفي كثير من املناسبات، كان واضحا بكل أسف، أن 
االقتراحات اإلقليمية التي جتيء من غرباء مهتمني، تظّل دون معنى، 
ألنها تكون مبنية على معلومات غير دقيقة عن هذا الواقع اجلغرافي. 
الدفاع عنها" هي مفهوم  التي ميكن  )وفي احلقيقة، فإن "احل��دود 
مجّرد، بالنسبة للدولة الفلسطينية املستقبلية أيضا. مع ذلك، فهذه 
الدولة ستكون متصلة بدول عربية أخرى، متنحها درجة من العمق 

اإلستراتيجي الذي لن حتظى إسرائيل قط مبثله(.
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الدفاع عنها  التي ميكن  التقليدي للحدود  وبالطبع، فإن املفهوم 
بأراض من أجل منع أي هجوم من دول  � والذي يعني االحتفاظ 
أخرى، أو صّده � لم يعد الدافع الوحيد الذي يبرز مخاوف إسرائيل 
جتاه تسوية تقليدية مع الفلسطينيني، خصوصا وأن التهديد العراقي 
ق��د تقلص. ه��ن��اك ع��ام��ل مهم آخ���ر، ه��و ظ��ه��ور أسلحة  ال��ط��ارئ 
جديدة� تشمل صواريخ يسهل نقلها وقذائف متطورة ضد الدبابات 
وصواريخ مضادة للطائرات � غيرت بشكل جذري طبيعة التهديد 

الذي تواجهه إسرائيل.

فرضيات واستنتاجات
إن مشكلة األراضي هي واحدة من أصعب التحديات في الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني. وإذا وضعنا املسائل العاطفية والدينية جانبا، 
فإن هذه املشكلة تعكس الصراع احلقيقي بني املصالح األساسية لكل 
من الطرفني. على الرغم من ذلك، واستنادا إلى مفاوضات العام 
الوقت، ميكننا أن نتوصل  التي متت منذ ذلك  2000 واحملادثات 
الوضع  أية مباحثات حول  إليه  التنبؤات عما ستتوصل  إلى بعض 

النهائي لألراضي واحلدود:
استنادا إلى سابقة 2000، أصبح واضحا أن إسرائيل لن تستطيع 
أن حتتفظ بأكثر من 3% � 4% من أراضي الضفة الغربية، كما أن التنازل 

سيستلزم مقايضة من نوع ما. ومن وجهة نظر دفاعية، تبدو النسبة 
أدنى بكثير مما يراه كثير من اإلسرائيليني "مصلحة حيوية".

أراض  بأية  يتعلق  فيما  الوحيد  الالعب  هي  إسرائيل  تكون  لن 
ستقوم بضّمها.

من  الفلسطيني  اجل��ان��ب  على  يهودية  مستوطنات  تبقى  س��وف 
احلدود.

سوف تتنازل إسرائيل عن أي طموح لالحتفاظ مبناطق في وادي 
األردن.

سيكون هناك توتر وسط ثالث من املصالح اإلسرائيلية: اعتبارات 
املستوطنات  أكبر عدد من  اإلبقاء على  الرغبة في  القومي،  األمن 
سليمة، احلاجة إلى تقليص عدد الفلسطينيني في اجلانب اإلسرائيلي 

من احلدود. 
إخ��الؤه��م،  سيتم  ال��ذي��ن  املستوطنني  ع���دد  تقليص  أج���ل  م��ن 
ستفضل إسرائيل أن حتتفظ بأراضي املستوطنات بدال من األراضي 
املهمة أمنيا. ومع ذلك، فإن عدد الذين سيخلون سيبقى أكثر من 
أربع وشيلو ستكون من  إيل وكريات  وبيت  100،000. عوفرا 

املستوطنات الكبيرة التي ستضطر إسرائيل إلى التخلي عنها. 
الصراع األساس الذي يتعلق باملستوطنات سيكون حول مدينة 
أريئيل. سوف تصّر إسرائيل على االحتفاظ بها بالرغم عن الثمن 

االستيطان: وقائع على األرض احملتلة.
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مراقبة نزع السالح. األسلحة التي ميكنها أن تشكل خطرا مباشرا على 
إسرائيل في ترتيب الدولتني ال ميكن أن تراقب. هذه األسلحة التي تتجاوز 
نزع السالحـ  والتي تشمل أنواعا متعّددة من القذائف والصواريخ واملتفجرات 
ـ من السهل أن تهّرب، وأن تخفى، وفي بعض احلاالت أن تصّنع. ليست هناك 
إلى الفلسطينيني، كما  آلية ميكنها أن متنع هذه األسلحة من الوصول 
لوحظ عند جزء من حدود غزة ـ مصر. وبالرغم عن بساطتها وبدائيتها 
على  تسقط  عندما  جادة  تخلق مشاكل  قد  األسلحة  هذه  فإن  النسبية، 
التعامل معها خالل  إلى  إسرائيل  إذا اضطرت  أهــداف مدنية، خصوصا 

صراعها مع أعداء آخرين )مثل سورية أو حزب الله(.

)تسليم مناطق أخرى(. وسوف يعارض الفلسطينيون ذلك، ألن 
املدينة تقع في قلب منطقتهم.

األحياء  تكون  ب��أال  إس��رائ��ي��ل  تطالب  س��وف  للقدس،  بالنسبة 
بخصوص  العامة  املباحثات  ضمن  األخضر  اخلط  خلف  اليهودية 
األمالك، وسوف حتتّج بأن ذلك الشأن يتبع املباحثات املنفصلة حول 
القدس. وسوف يرّد الفلسطينيون بأنه إضافة إلى النزاع حول القدس 
نفسها، فإن األحياء اليهودية مستوطنات غير قانونية، أقيمت على 
األرض الفلسطينية، ويجب لذلك أن تكون جزءًا من احلّل املتعّلق 
باألمالك. مبعنى آخر، إذا كانت إسرائيل ترغب في االحتفاظ بهذه 

األحياء، فإن عليها أن تقّدم بديال عنها في مكان آخر.
وهناك موضوع نزاع آخر حول تضمني منطقة غزة والبحر امليت 
في حساب "احلجم احلقيقي" للضفة الغربية. ومن الطبيعي أنه كلما 
ازدادت املساحة، كلما كبر حجم األرض التي ستكسبها إسرائيل 
يتّم  أن  على  تصّر  سوف  إسرائيل  فإن  لذلك  مئوية.  نسبة  كّل  مع 
الفلسطينيون  يقاوم  وس��وف  احلسابات،  في  املناطق  تلك  تضمني 
لألرض  ملكيتها  إسرائيل  تدعي  سوف  آخ��ر،  مجال  وفي  ذل��ك. 
احلرام قرب اللطرون، وحتتّج بأنها ال يجب أن تدخل في احلساب، 
ومّرة أخرى لن يوافق الفلسطينيون. وبالطبع، هناك عشرات من 
اإلجابات اخلرائطية املختلفة عن السؤال بشأن احلجم النهائي للضفة 

الغربية، والفجوة بينها قد تصل إلى %10.
أن  الفلسطينيون  سيدعي  اآلم��ن"،  "املمّر  مبوضوع  يتعلق  فيما 
الغربية، وأن هذا  لهم حّقًا طبيعيا في ممّر أرضي بني غزة والضفة 
الواقع  األمالك )وفي  منفصال عن حسابات  يكون  أن  املمّر يجب 
املمرات  هذه  بأن  إسرائيل  حتتّج  وس��وف  مم��ّران(.  هناك  يكون  قد 
ستكون الستخدام الفلسطينيني، ولذلك يجب أن تكون جزءا من 

تبادل األراضي.

مع اعتبار هذه العوامل وغيرها، فإن احلدود النهائية بني إسرائيل 
والدولة الفلسطينية يحتمل أن تأخذ الشكل التالي: 

أدلة  لديها  إسرائيل  أن  )مع  احلالية  حدودها  ضمن  غزة  ستبقى 
تاريخية على أن القطاع يجب أن يكون أضيق(.

ستحصل إسرائيل على 3% من الضفة الغربية )إضافة إلى األحياء 
اليهودية في القدس، مبا في ذلك معاليه أدوميم(. هذه النسبة ستضّم 
وبركان(،  إلكانا  يضم  الضيق  شديد  مم��ّر  )م��ع  وأريئيل  عتصيون  
ثالثة  أو  كيلومترين  بعد  على  القائمة  الكبيرة  املستوطنات  وبعض 

من اخلّط األخضر.
ستبذل إسرائيل جهودا كي تبقي اجلدار األمني احلالي في الضفة 
الضفة  أراض��ي  اجل��دار يضّم حاليا 8% من  دائمة.  الغربية كحدود 
الغربية، لذلك فإن مقاطع كبيرة منه سوف تنقل من مكانها حتى 

تطابق الرقم النهائي.
ستبذل إسرائيل جهدا خاصا كي حتتفظ مبنطقة بيت آريه شرقي 

مطار بن غوريون على جانبها من احلدود.
سيكون على إسرائيل أن تتخّلى عن الطريق السريع 443 )الطريق 
تتعلق  خاصة  ترتيبات  على  ستصّر  لكنها  ال��ق��دس(،  إل��ى  البديل 
الفصل  في  أوس��ع  بشكل  املوضوع  بحث  )يتّم  الطريق  باستخدام 

الثالث(.
وبعكس احلاجة األمنية احليوية إلسرائيل، فإن منطقة الوسط في 
الدولة )خاصرة العشرة كيلومترات بني اخلط األخضر واملتوسط( 
فلسطينيتني،  حدوديتني  ملدينتني  سيسمح  ذلك  توسيعها.  يتّم  لن 

طولكرم وقلقيلية، بالبقاء ضمن الدولة الفلسطينية.
فيما يتعلق باملقايضة، سوف حتاول إسرائيل أن تقّدم أجزاء من 
يعيشون  الذين  اإلسرائيليون  العرب  عربية.  بلدات  فيها  البالد، 
أية  وعلى  ال��ت��ح��ّرك،  ه��ذا  مثل  الغالب  ف��ي  يعارضون  س��وف  فيها 
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حال، فإن أية محاولة في هذا الشأن ستفشل. واقعيا، فإن معظم 
املساحة التي ستتقدم بها إسرائيل للمقايضة، موجودة في "صحراء 
يهودا" )جنوب شرقي اخلليل بجانب البحر امليت(. الفلسطينيون 
سيفضلون أرضا "أفضل"، وسيكون عليهم أن يقبلوا معظم العرض 

اإلسرائيلي في هذا املوضوع.

 الترتيبات األمنية
نظريا، معظم املشاكل األمنية بني إسرائيل والفلسطينيني ميكن أن 
حتّل. فيما يتعلق بالفلسطينيني، فقد أبدوا مرونة كبيرة في هذا املجال 
مقارنة بالقضايا األخرى. وعمليا هناك ثالثة عوامل تشير إلى أن 

الفجوات بني الفريقني أكبر مما ُيرى:
فإن  اإلسرائيلية،  املطالب  لكّل  الفلسطينيون  استجاب  لو  حتى 
تنازالت  مواجهته.  تتّم  ال��ذي  هو  فقط  األمنية  القضية  من  ج��زًءا 
إسرائيل عن معظم الضفة الغربية قد تخلق مشكلة أمنية صعبة لها 

عالقة بأعداء ليسوا جزءا من الدولة الفلسطينية.
احلّل الذي حّدد العام 2000 كان يقوم على فكرة الدولة املنزوعة 
السالح. نزع السالح لم يعد يوّفر حال دقيقا، على أية حال، مع 
وجود أسلحة "تتجاوز نزع السالح" أدخلت في السنوات األخيرة 

)مثل الصواريخ ومضادات الدبابات املتطورة(.
مطلبني  ي��خ��ّص  ف��ي��م��ا  إس��رائ��ي��ل  ت��ن��ازل��ت   ،2000 ال���ع���ام  ف���ي 
الطيف  وعلى  الفلسطيني  الفضاء  على  الكاملة  السيطرة  حيويني: 
أن  يتوقع  احمل��ادث��ات،  من  التالية  ال��دورة  في  الكهرومغناطيسي. 
املطلب  بشراسة  يقاوموا  وأن  التنازل،  بهذا  الفلسطينيون  يتمسك 

األول على األقل، إن لم يقاوموا املطلبني معا.
إلى مواجهة نوعني  نهائية  أمنية  اتفاقية  أية  فوق ذلك، ستحتاج 
والتهديد  الفلسطينيني،  قبل  من  املباشر  التهديد  التهديدات:  من 
نفسها في صراع مسلح مع  إذا وجدت إسرائيل  الذي سيستجد، 
الغربية، ومع  الضفة  لها سيطرة على  بالد أخرى، دون أن تكون 

احتمال انحياز الفلسطينيني إلى العدو. 
األجزاء التالية تبحث القضايا الرئيسة املتصلة بهذه التهديدات، 

وكيف يحتمل أن يقوم الطرفان بجسر الفجوات فيها. 

نزع سالح الدولة الفلسطينية
م��ن ال��س��ه��ل ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق ح���ول طبيعة ن���زع ال��س��الح، 

فالفلسطينيون تخلوا منذ زمن طويل عن مطالبهم بأن يكونوا مثل 
الدول األخرى في موضوع احلرية في تكديس قوات مسلحة دون 
حربية،  طائرات  دون  مسلحة  قوة  على  سيوافقون  وهم  ح��دود. 
يشبه ذلك.  ما  أو  أو مدفعية،  دبابات،  أو  مقاتلة،  أو مروحيات 
واخلالفات حول حجم السالح واملركبات اخلاصة بالقوة البوليسية 
أن مينع  إسرائيل على  أيضا. وسوف تصّر  الفلسطينية ميكن حّلها 
الفلسطينيون من احلصول على قذائف مضادة للدبابات وللطائرات، 
على  الفلسطينيون  يجبر  وس��وف  الصواريخ.  من  ن��وع  أي  وعلى 
ذكر  كما  كبرى،  صعوبة  تخلق  األسلحة  هذه  مثل  لكن  املوافقة، 

سابقا وكما يناقش فيما يلي.
مراقبة نزع السالح. األسلحة التي ميكنها أن تشكل خطرا مباشرا 
على إسرائيل في ترتيب الدولتني ال ميكن أن تراقب. هذه األسلحة 
التي تتجاوز نزع السالح � والتي تشمل أنواعا متعّددة من القذائف 
والصواريخ واملتفجرات � من السهل أن تهّرب، وأن تخفى، وفي 
هذه  متنع  أن  ميكنها  آلية  هناك  ليست  تصّنع.  أن  احل���االت  بعض 
األسلحة من الوصول إلى الفلسطينيني، كما لوحظ عند جزء من 
حدود غزة � مصر. وبالرغم عن بساطتها وبدائيتها النسبية، فإن هذه 
األسلحة قد تخلق مشاكل جادة عندما تسقط على أهداف مدنية، 
خصوصا إذا اضطرت إسرائيل إلى التعامل معها خالل صراعها مع 

أعداء آخرين )مثل سورية أو حزب الله(.
في  تكمن  التهديد  هذا  قسوة  لتقليص  الوحيدة  العملية  الطريقة 
السيطرة على مزيد من األرض، لكن نسبة احتمال حدوث ذلك 
قريبة من الصفر. بكلمات أخرى، إسرائيل ستجلب لنفسها مخاطرة 

أمنية كبيرة إذا توصلت إلى اتفاقية دائمة مع الفلسطينيني.

احلدود الفلسطينية  مع الدول األخرى
في املاضي، تعّلقت إسرائيل باحتمال وهمي حول أنها، حتى 
السيطرة على احلدود  ترتيبات دائمة، سوف تستمر في  تنفيذ  بعد 
بني الدولة الفلسطينية وجيرانها. اليوم يبدو واضحا إلى حّد كبير 
أن ذلك سيكون مستحيال. فأوال، هناك سابقة ممّر فيالدلفيا، التي 
تركت فيها إسرائيل حدود غزة � مصر دون اتفاقية دائمة، وليس من 
إسرائيل  فإن  قد متت،  الصفقة  دامت هذه  ما  أنه  االعتقاد  املعقول 

تستطيع أن تعيد عقارب الساعة، وتتولى إدارة احلدود ثانية.
احلدود  من  كيلومترا   70 في  توجد  تعقيدا  األكبر  املشكلة  لكن 
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ومن املتوقع أن يعارض الفلسطينيون ذلك بقوة. أوال، ألن سابقة 
2000 تعمل لصاحلهم، وثانيا، ألن السيطرة على اجلو رمز مهّم من 
رموز االستقالل، من الصعب التنازل عنه، وثالثا، في إسرائيل تقوم 
السواء.  واملدنية على  العسكرية  بإدارة احلركة اجلوية  القوة اجلوية 
التجارية  الرحالت  )مثل  أي طيران مدني فلسطيني  أن  يعني  وهذا 
بني األردن ومطار سوف يقام في الضفة الغربية( سيكون حتت سيطرة 

القوة اجلوية اإلسرائيلية وفي ذلك عائق كبير.

مع األردن. وحتى لو وافق الفلسطينيون على أن متارس إسرائيل 
سيطرة على شريط يحاذي نهر األردن، فإن أية منطقة أمنية مؤثرة 
يجب أن تكون على األقل بعرض 8 � 10 كيلومترات، وأن حتتوي 
من  كبير  ع��دد  وعلى  دائ��م��ة،  إسرائيلية  عسكرية  تسهيالت  على 
إلى  إضافة  الغربية،  الضفة  من   %11 ضّم  سيتطلب  هذا  اجلنود. 
وال  أخ��رى.  أماكن  في  ضّمها  سيتّم  التي  االستيطانية  التجمعات 
وألن  الترتيب.  هذا  الفلسطينيون  يقبل  أن  في  احتمال  أي  يوجد 
األمر كذلك، فسوف جتبر إسرائيل على التنازل عن السيطرة على 
احلدود األردنية الفلسطينية. وبشكل واضح، ودون وجود سيطرة 
إسرائيلية غير مجزأة على طول تلك احلدود، لن يكون هناك منطق 
في طلب إسرائيل الرقابة على معابر األفراد � فذلك سوف يبدو مثل 
وضع باب مغلق وسط الصحراء. بكلمات أخرى، لن يكون هناك 
حضور إسرائيلي في احلدود الشرقية للدولة الفلسطينية، وهو وضع 

سوف تتفاقم معه مشكلة تهريب السالح.
نظريا، هناك خيار آخر: نشر قوة دولية على طول احلدود. من 
في  فاعلة  تكون  ال  القوة  هذه  مثل  فإن  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة 
العادة، لذلك لن يكون هناك حافز ملتابعة هذا التوجه.  )انظر اجلزء 

األخير من هذا الفصل من أجل بحث شامل لهذه القضية(.

ممّر إلى القدس
إذا عادت إسرائيل إلى حدود 1967، فسوف تبرز حالة ال تطاق 
بالنسبة ملمر القدس. سيكون هناك طريق واحد )الطريق السريع 1( 
يصل العاصمة ببقية البالد. ذلك سيحدد احلركة نحو املدينة بقوة، 
وسيخلق مشكلة أمنية، مبعنى أن أي فلسطينيني ميلكون مدفع مورتر 
صاحلا، أو أسلحة مضادة للدبابات، أو حتى أسلحة خفيفة، سوف 

يتمكنون من السيطرة على الطريق، من احلدود. 
مبعايير األمن، تفضل إسرائيل أن تضّم كامل املنطقة شمالي املمر، 

حتى الطريق السريع 443 )الذي يصل مطار بن غوريون بشمالي 
القدس عبر موديعني، ويسير موازيا للطريق السريع 1 على بعد 5 
سوف  ألنه  حال،  أية  على  عمليا،  ليس  املمر  هذا  كيلومترات(. 
يعني ضّم أراض من الضفة الغربية بنسبة تزيد كثيرا عن 3%، دون 
أن نذكر أن 45،000 فلسطيني يعيشون هناك. أحد احللول هو أن 
معبرا  بجعله  السريع 443 وضعا خاصا، وذلك  الطريق  ممّر  مينح 
حتديد  إن  الفلسطينية.  األراض��ي  داخ��ل  ما  بطريقة  آمنا  إسرائيليا 
عرض هذا املمّر وترتيباته األمنية سيثيران جدال صعبا، لكن النزاع 

حوله يبدو قابال للحّل. 

اجلدار األمني
العام 2000 عقدت في "جّو أوسلو"، حيث كان  مفاوضات 
ألنها  الطرفني،  قبل  من  كأفضلية  سالم  اتفاقية  إمكانية  إلى  ينظر 
في  احل��ال  ه��ي  كما  مفتوحة،  وب��ح��دود  أوس���ع،  بتعاون  ستسمح 
أوروبا الغربية، كما ستسمح بغير ذلك. التوجه اإلسرائيلي احلالي 
يعبر عن تفكير معاكس: االنفتاح يجلب اخلطر. طبقا لذلك، فإن 
مباحثات أية اتفاقية نهائية يجب أن تدرك أن احلدود بني الدولتني 

ستشمل جدارا أمنيا مع نقاط عبور. 
وبالطبع، سيكون االحتفاظ باجلدار مرتبطا باجتاهات أوسع. ومن 
أجل املزيد حول هذه القضية، انظر الفصل 8، الذي يدرس طبيعة 

العالقات بني البلدين في حال التوصل إلى اتفاقية دائمة.

اجلبهة الشرقية
صدام  حكم  حتت  العراق  كان   ،2000 العام  مفاوضات  وقت 
حسني، لذلك كانت إسرائيل حذرة في أن تتوقع هجوما عراقيا عبر 
األردن.  ومع أن األردن اعتبر حاجز صّد ضّد مثل هذا التهديد، إال 
أنه كان يعتقد أّن اتفاقية سالم طويلة املدى مع الفلسطينيني يجب أن 



69

إضافة إلى ذلك، فإن الترددات اإلسرائيلية منظمة طبقا لقنوات 
املنظم  االستعمال  أجل  من  حيوي  الترتيب  وهذا  ومدنية.  عسكرية 
للطيران العسكري، في جانب، ألن معظم األسلحة اإلسرائيلية املتطورة 
تستخدم إرسال الراديو. هذا الترتيب يجب أن يكون مناسبا ألية دولة 
فلسطينية أيضا. مع ذلك، وكما في موضوع الفضاء، من املتوقع أن 
السيطرة  ـ  إسرائيل  ستطلبها  التي  الصيغة  الفلسطينيون  يعارض 

اإلسرائيلية الكاملة على جميع الترددات الفلسطينية.

حتمل حال ألسوأ السيناريوهات، مثل إمكانية التدهور في النظام 
األردني. 

في ضوء هذه املخاوف، طالب املفاوضون اإلسرائيليون مبنطقة 
 20  �  10 ب��ني  عرضها  ي��ت��راوح  األردن،  وادي  ط��ول  على  أمنية 
كيلومترا، كعمق جغرافي أدنى ملواجهة أي تهديدات عدائية. ومع 
للمساومة،  إسرائيل  اضطرت  الواضحة،  الفلسطينية  املعارضة 
والقبول مبطالب أكثر اعتداال: األول، هو السماح بإقامة عدد من 
املنشآت الدائمة، مع قوة مسلحة في الوادي، والثاني، أن حتدد ثالثة 
محاور أساسية في الوادي كممرات ميكن استخدامها لنقل القوات 

في حالة الطوارئ، دون حاجة إلى املوافقة الفلسطينية.  
اليوم، يبدو أن على إسرائيل أن تتخّلى حتى عن هذين املطلبني، 
لسببني: األول، هو أن التهديد العراقّي املباشر قد اختفى، والثاني، 
هو أن من املتوقع أن يعارض الفلسطينيون كال من املطلبني بقوة، 
خصوصا ذلك البند الذي سيحرمهم من بناء منازل قريبة من احملاور 

التي ستقطع بالدهم من طرف إلى آخر. 

السيطرة على الفضاء
كان  العام 2000،  املفهومة  غير  اإلسرائيلية  التنازالت  أحد  إن 
بدولة  اخل��اص  الفضاء  في  باحلقوق  املتعلقة  املطالب  في  التساهل 
حتتفظ  أن  على  ستصّر  إسرائيل  أن  يبدو  اليوم  جديدة.  فلسطينية 
املفاوضون  الغربية.  الضفة  ف��وق  الفضاء  على  حصرية  بسيطرة 
هذه  مثل  غ��ي��اب  ف��ي  ب��أن��ه  سيحتّجون  اإلسرائيليون  العسكريون 
السيطرة، لن يكون الطيران احلربي قادرا على مواجهة هجوم جوي 
من الشرق، سواء أجاء من إيران أو العراق أو األردن أو سورية.  

ومن املتوقع أن يعارض الفلسطينيون ذلك بقوة. أوال، ألن سابقة 
2000 تعمل لصاحلهم، وثانيا، ألن السيطرة على اجلو رمز مهّم من 
رموز االستقالل، من الصعب التنازل عنه، وثالثا، في إسرائيل تقوم 

السواء.  العسكرية واملدنية على  بإدارة احلركة اجلوية  القوة اجلوية 
وهذا يعني أن أي طيران مدني فلسطيني )مثل الرحالت التجارية 
بني األردن ومطار سوف يقام في الضفة الغربية( سيكون حتت سيطرة 

القوة اجلوية اإلسرائيلية وفي ذلك عائق كبير.

الطيف الكهرومغناطيسي
العالم االفتراضي املعروف باسم الطيف )املجال( الكهرومغناطيسي 
لم يتّم التأكيد عليه من قبل إسرائيل في محادثات العام 2000، وقد 
بالترددات  التحكم  الفضاء.  على  الصراع  مثل  إشكالي  أنه  يثبت 
حساس وحيوي إلى حد كبير، بسبب اجلغرافيا. املسافة القصيرة 
بني إسرائيل واملناطق الفلسطينية، والفائدة الواضحة من املرتفعات 
في األخيرة، يخلقان مشكلة حقيقية. على سبيل املثال، إذا نصب 
الفلسطينيون مرسال قويا على جانب تل في رام الله، وأخذ يرسل 
ترددات لم يتّم التنسيق لها، فإن الطائرات املدنية لن تستطيع الوصول 

إلى مطار بن غوريون. 
إضافة إلى ذلك، فإن الترددات اإلسرائيلية منظمة طبقا لقنوات 
عسكرية ومدنية. وهذا الترتيب حيوي من أجل االستعمال املنظم 
العسكري، في جانب، ألن معظم األسلحة اإلسرائيلية  للطيران 
املتطورة تستخدم إرسال الراديو. هذا الترتيب يجب أن يكون مناسبا 
الفضاء،  ألية دولة فلسطينية أيضا. مع ذلك، وكما في موضوع 
من املتوقع أن يعارض الفلسطينيون الصيغة التي ستطلبها إسرائيل � 

السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على جميع الترددات الفلسطينية.

محطات اإلنذار املبّكر
في الوقت احلالي، متلك إسرائيل عددا من القواعد االستخبارية 
في الضفة الغربية. من مهمات هذه القواعد، املراقبة االستخبارية 
ملجمل النشاطات في فلسطني وفي دول أخرى، مع كون ذلك نظام 
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إنذار مبكر لتغطية نقص العمق اجلغرافي في إسرائيل. 
سوف يحتج الفلسطينيون فورا بأنه في دولة سالم، ال يوجد مبرر 
للسماح بقواعد استخبارات إسرائيلية في املناطق، إذا كان الهدف هو 
مراقبة النشاطات الفلسطينية. وفيما يتعلق مبراقبة الدول األخرى، 
ميكن للفلسطينيني أن يسمحوا مبحطات إنذار أجنبية في مناطقهم، 
وسوف يطلبون أن تكون أي جتهيزات من هذا النوع حتت إشراف 
إسرائيل  تعارض  إسرائيلية. وسوف  )أميركية(، ال  دولية  عناصر 
معقد حول هذا  ي��دور جدل  أن  يتوقع  لذلك،  املطلب.  بقوة هذا 

املوضوع، يركز على أربعة أسئلة أساسية:  
م��ا ه��و ع���دد م��ح��ط��ات اإلن�����ذار ال��ت��ي س��ت��ق��ام ف��ي امل��ن��اط��ق  1 .

الفلسطينية، وأين ستقام؟
من الذي سيدير هذه احملطات؟ وإذا كانوا من اإلسرائيليني،  2 .

فكم سيكون عددهم؟
من الذي سيتحكم في األمن في احملاور التي ستوصل إلى  3 .

هذه املواقع؟
إلى متى سيستمّر هذا الترتيب؟ وسوف يرغب الفلسطينيون  4 .
بينما  السنوات،  من  محدود  ع��دد  إل��ى  الفترة  تقليص  في 

سيصر اإلسرائيليون على أن تكون احملطات دائمة.

التحكم في إطالق النار  في الطريق السريع 6
من  إسرائيل  يقطع  نسبيا  جديد  طريق  هو   6 السريع  الطريق  إن 
الشمال إلى اجلنوب. كامل الطريق يقع داخل حدود 1967 لكن 
الطريق  مي��ّر  وقلقيلية  طولكرم  من  بالقرب  اخل��ط.  من  ج��دا  قريبا 
مباشرة بجانب البيوت في املدينتني. ومع وجود جدار بني الطريق 
واملدينتني، من السهل إطالق النار على السيارات اإلسرائيلية من 
املباني الفلسطينية، باستخدام أسلحة خفيفة فقط. الطريق السريع 
6 طريق مهّم على العموم، لكنه يصبح حيويا، خصوصا في أوقات 

احلرب )إذا نشب صراع مع سورية مثال(.
الطريق  أن  من  تتأكد  أن  إسرائيل  على  العوامل،  ه��ذه  بوجود 
من  األسلحة،  بقذائف  مهددا  يكون  لن  طوله  بكامل   6 السريع 
اجلانب الفلسطيني. وميكن حتقيق ذلك من خالل مزيج من ثالثة 
معايير: حتريك احلدود نحو الشرق )ضمن حدود النسبة البسيطة 
ارتفاع  زي��ادة  أو  بضمها(،  إلسرائيل  سيسمح  التي  األرض،  من 
اجلدار وتقويته، وحتديد ارتفاع البيوت الفلسطينية قرب احلدود، 

خصوصا في طولكرم وقلقيلية.

قضايا أقّل تعقيدا
عموما، موضوع األمن بسيط نسبيا إذا ما قورن باملواضيع احلساسة 
مثل القدس والالجئني واملناطق. وعلى الرغم من ذلك، كما تبني 
األقل عاطفية،  املوضوع  ف��ورا، حتى هذا  قدم  الذي  التحليل  من 
تعترضه فجوات واسعة، سيكون من الصعب التغلب عليها. وفي 
الوقت نفسه، هناك بعض املبادئ األمنية املهمة التي تبدو أقّل إثارة 

للجدل.
األحالف العسكرية والعالقات الدبلوماسية. الدولة الفلسطينية 
سوف متنع من الدخول في أي حلف عسكري أو حتالف مع أية دولة 
أخرى، باستثناء ما يتعلق بالترتيبات األمنية مع إسرائيل أو نظام أمني 
إقليمي ثالثّي مع األردن وإسرائيل. وسوف متنع أيضا من أن تضّم 
داخل حدودها متثيال دبلوماسيا )مثل السفارات وامللحقني( ألية دولة 

تكون رسميا في حرب مع إسرائيل أو تدعو إلى تدمير إسرائيل. 
انتشار قوات أجنبية. سوف متنع الدولة الفلسطينية من السماح 
أو  مؤقت  بشكل  س��واء  أراضيها،  على  باالنتشار  أجنبية  لقوات 
دائم، وسوف تستخدم كّل السبل ملنع مثل هذا االنتشار. وهي، 
أو  أراضيها،  أجنبية عبر  قوات  لن تسمح مبرور  نفسها،  بالطريقة 
القوات  القوات داخل حدودها، سواء من قبل  بتدريب مثل هذه 
نفسها، أو من قبل القوات الفلسطينية. وسوف متنع الدولة اجلديدة 
أيضا من السماح ألي مدربني عسكريني أجانب، أو مستشارين، 
بدخول أراضيها، دون موافقة إسرائيلية مسبقة. وفي حال تشكيل 
األردن وإسرائيل والفلسطينيني نظاما أمنيا مشتركا، سيسمح لهؤالء 

املستشارين إذا وافقت األردن وإسرائيل على ذلك.
تشكيل  من  الفلسطينية  الدولة  متنع  سوف  الفلسطينية.  القوات 
قوات أمنية ذات توجه دفاعي، ألن وظيفة هذه القوات ستكون حفظ 
النظام العام، وضمان األمن الداخلي، ومحاربة اإلرهاب، ومنع 
اختراق احلدود، وصّد من يحاولون منعها من حتقيق هذه املهمات. 
وبالرغم عن طبيعة املهمات، من الضروري التأكيد على أنه على 
"بوليس  بأنها  ال��ق��وات  تلك  وص��ف  تتجنب  أن  األط���راف  جميع 
إسرائيلي". وعلى األقل، حتتاج الواليات املتحدة أن تفهم كيف 
بهدف حتقيق  قواتهم مدربة  فيها  تكون  الفلسطينيون حالة  سيتقبل 

احلاجات األمنية اإلسرائيلية كأولوية رئيسة.
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وفوق ذلك، وبعكس معظم املصادر التي ميكن أن متتلكها الدولة، 
تظّل املياه سلعة حساسة: على سبيل املثال، أّي حفر آبار ال يخضع 
للمراقبة، أو أي تلويث ملصدر على جانب من احلدود، ميكن أن يكون 
له تأثير فوري على املياه في اجلانب اآلخر. هذا يعني أن مجرد إقامة 
جدران عالية بني اجليران املتعادين لن يكون كافيا حلماية مصادر مياه 

أي طرف من اآلخر.

في اجلوهر، ستكون تلك قوات بوليس قوية. حجمها سيكون 
اتفاقية 1995 )أوسلو  مّت االتفاق عليها في  التي  مساويا للحدود 
2(، أي ما مجموعه 30،000 شخص منتشرين في الضفة الغربية 
وغزة. هذا العدد، الذي يزيد على عدد أفراد الشرطة اإلسرائيلية 

وحرس احلدود معا، كاف للمهمات املوصوفة سابقا.
حلجم  سيوضع  دستوريا  غطاء  فإن  عامة،  اتفاقية  وجود  ورغم 
قواتها  على  تصرفه  أن  الفلسطينية  ال��دول��ة  تستطيع  ال���ذي  املبلغ 
الناجت  مجموع  من  بنسبة  سيحدد  مبلغ  وهو  واملسلحة،  الدفاعية 
مع  صعبا،  سيكون  املبلغ  هذا  حول  اتفاقية  إلى  التوصل  احمللي. 
جدل سيبرز حتما بتفسيرات متنازع عليها حول مصروفات الدفاع 
وحكم املصادر األخرى للمداخيل الدفاعية )مثل املنح، والهدايا، 

واملساعدة اخلارجية، والتدريب(. 
إضافة إلى ذلك، سوف متنع الدولة الفلسطينية من امتالك جيش 
وس��وف  عسكري.  احتياط  نظام  أو  وطنية،  ميليشيا  أو  ث��اب��ت، 
تسّلح قواتها بشكل أساس بأسلحة شخصية خفيفة. كما ستوزع 
عليها كمية معقولة من الرشاشات، وبضع عشرات من السيارات 
املسلحة )دون أسلحة مضادة للدبابات أو مدافع ذات قوة من أي 

نوع(، وعدد من مروحيات النقل. 
سيكون  األمنية  الترتيبات  في  الزاوية  حجر  اإلره��اب.  محاربة 
في  املنظم  بالتعاون  تتعلق  التي  الطرفني  بني  املفصلة  االلتزامات 
املعركة ضد اإلرهاب، مبا في ذلك اجلهود ضّد األفراد واجلماعات 
واأله��داف  ومواطنيها،  وإسرائيل  السلمية،  العملية  تعادي  التي 
اليهودية في العالم )وذلك ملنع تكرار الهجوم اإلرهابي على الطريقة 
التي حدثت في األرجنتني(. هذا التعاون سيكون غير مشروط، ولن 
يكون مرتبطا بالعالقة السياسية بني الطرفني. وعلى الفلسطينيني أن 
يلتزموا أيضا مبنع كل امليليشيات املسلحة والقضاء على البنية التحتية 
لإلرهاب، ومصادرة كل األسلحة غير املشروعة، وتأسيس نظام 

يحملها  التي  واألسلحة  الشرطة  أسلحة  جميع  لترخيص  فاعل 
املدنيون، وتسجيلها.

الفلسطينية ستشكالن جلان  إسرائيل والدولة  التفتيش املشترك. 
مراقبة مشتركة لإلشراف على تنفيذ الترتيبات األمنية في معاهدتهما 
غزة  بني  اآلم��ن  الفلسطينّي  املمّر  ستراقب  اللجان  ه��ذه  للسالم. 
وجود  الضروري،  من  ال  املفيد،  من  وسيكون  الغربية.  والضفة 
ممثلني أميركيني في هذه اللجان، كمراقبني، يشاركون في جلنة قيادية 
مهمتها دراسة نظام املراقبة، ومع املوافقة اإلسرائيلية والفلسطينية، 
التوصية بالتغيير في إجراءات التفتيش. وااللتزام الثنائي أساسي في 
إجناح نظام تفتيش صالح ومنظم، لكن طرفا ثالثا ميكنه أن يعّزز هذه 
العملية، والواليات املتحدة هي املرشح األكثر مالءمة، ليس ألن 
نفوذها لدى الطرفني مهم وحسب، لكن ألن واشنطن تستطيع أيضا 
أن توسع هذا الدور نحو جتنيد ضخم لدعم دولي وعربي للعملية. 
أميركي مع  انخراط  إنهاء أي  يتّم  أن  املهم  الوقت نفسه، من  وفي 
األردن،  مع  ثالثي  أمني  نظام  إقامة  حال  وفي  وأخيرا،  الوقت. 
التي  القضايا  في  التفتيش،  نظام  في  أردن��ّي  ممثل  يشارك  أن  يجب 

تهّم تلك البالد بشكل مباشر.
السالم  اتفاقية  ف��إن  ت��ق��ّر،  أن  مب��ج��ّرد  النهائية.  املعاهدة  تعديل 
بالترتيبات األمنية، ال يجوز  التي تتعلق  وبنودها، خصوصا تلك 
أن حتّدد بوقت. إضافة إلى ذلك، فإن أي تعديالت مقترحة، يجب 
أن متّرر عبر موافقة الطرفني. وسيتفق الطرفان أيضا على العودة إلى 
بنود االتفاقية ذات الصلة، في حال حدوث تغيرات ذات شأن في 

املنطقة )مثل تأسيس الفيدرالية األردنية الفلسطينية(.

إدخال القوات الدولية؟
حتى لو كانت كّل مشكلة أمنية قابلة للحل، فإن املشكلة األساسية 
ستبقى قائمة: إسرائيل تريد أن ترى أدلة قاطعة على أن الفلسطينيني 
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أن  قبل  اإلرهابية  للمنظمات  التحتية  البنية  تفكيك  على  ق��ادرون 
ال  أنهم  إما  الفلسطينيون  األرض.  عن  بالتنازل  التزاماتها  تعرض 
يريدون أو أنهم ال يستطيعون أن يعرضوا هذه القدرة، قبل أن توقع 
إسرائيل اتفاقية وضع دائم، تضمن االنسحاب إلى حدود 1967 

من خالل جدول زمني مقبول.
من أجل حّل هذا اخلالف، اقترحت بعض اجلهات إدخال قوات 
دولية. بالنسبة إلسرائيل، فإن جتربتها � سواء عند حدود غزة � مصر أو 
في جنوب لبنان � تدّل بوضوح على أن إدخال تلك القوات ليس بديال 
قط لقوات مسلحة وطنية موثوق فيها. تواجد القوات الدولية ميكن 
أن يكون مؤثرا فقط إذا حتقق شرطان: كال الطرفني يجب أن يكون 
معنيا باالستقرار بصدق، وطرفا احلدود يخضعان لسيطرة حكومة 
قوية مسؤولة. قوة األمم املتحدة في هضبة اجلوالن مؤثرة بسبب 
جنوب  في  مشابهة  دولية  قوة  فشلت  بينما  الشرطني،  هذين  توفر 

لبنان، ألن الظروف هناك كانت على العكس متاما. 

 احلقوق املائية
في الشرق األوسط، يعتبر املاء سلعة إستراتيجية، خاضت الدول 
حروبا من أجلها، وعقدت التحالفات. إسرائيل تولي هذا املوضوع 
املفاوضات  في  مركزيا  دورا  متنحه  وس��وف  إستراتيجية،  أهمية 
حول إقامة الدولة الفلسطينية، لن يكون أقّل من املخاوف األمنية 
اإلمكانيات  أكثر  املياه  قضايا  متلك  نفسه،  الوقت  وفي  التقليدية. 
خللق تعاون كبير بني األطراف، إذا كانوا يرغبون فعال في العيش 

بسالم، كل إلى جانب اآلخر.
املاء  يتدفق  حتديدها،  يسهل  التي  اجلغرافية،  احل��دود  وبعكس 

وفق منطقه اخلاص، دون أن يهتّم باخلالفات السياسية. وفي كثير 
من احلاالت، يتدفق املاء حتت األرض، عبر مصادر جوفية تخترق 

احلدود بني الدول.
وفوق ذلك، وبعكس معظم املصادر التي ميكن أن متتلكها الدولة، 
تظّل املياه سلعة حساسة: على سبيل املثال، أّي حفر آبار ال يخضع 
للمراقبة، أو أي تلويث ملصدر على جانب من احلدود، ميكن أن 
يكون له تأثير فوري على املياه في اجلانب اآلخر. هذا يعني أن مجرد 
إقامة جدران عالية بني اجليران املتعادين لن يكون كافيا حلماية مصادر 

مياه أي طرف من اآلخر.

قضية متداخلة االعتماد
موجودة  م��ص��ادر  م��ن  إسرائيل  مياه  م��ن  باملئة   60 ح��وال��ي  تأتي 
مصادر  بني  الصلة  بها.  متصلة  مصادر  أو  الغربية،  الضفة  داخ��ل 
املياه اإلسرائيلية والفلسطينية متداخلة لدرجة أن املصادر في السهل 
الساحلي تتأثر مباشرة باحلفر في الضفة الغربية. والعكس صحيح 
في غزة، فبعد االنسحاب اإلسرائيلي العام 2005، تستمّر املنطقة 

في االعتماد بشكل كبير على املياه من إسرائيل.
أهداف إسرائيل تتلخص في أن حتمي مصادر مياهها، وأن متنع 
املياه  سوق  في  تنشأ  أن  ميكن  فوضى  أية  عن  تعزلها  وأن  تلوثها، 
تتحقق  أن  ميكن  األه��داف  هذه  الدولة.  تأسيس  إثر  الفلسطينية، 
فقط من خالل تعاون نشيط بني إسرائيل والدولة الفلسطينية. ودون 
التزامات مفصلة وغير ملتبسة جتاه هذا التعاون � مبا في ذلك تعهد بأال 
متس مصادر مياه إسرائيل قط، بشكل مباشر أو غير مباشر �  يكون 
من املشكوك فيه أن تقبل إسرائيل إقامة دولة فلسطينية تقليدية. هذا 

وعلى إسرائيل أن تضع في حسابها أيضا أن ارتفاع نسبة املواليد في األردن وبني 
مباشرة  توجه  وهي مطالب سوف  ـ  للمياه  املستقبلية  املطالب  الفلسطينيني سيسّرع 
إلى إسرائيل، حتى وإن بدأ العرب في حتسني مصادرهم املائية اخلاصة. وإذا استجابت 
إسرائيل لهذه املطالب، فهي بذلك ستقوم بدفع ضريبة إضافية، على أنها جنحت في 

مجهودها الطويل والصعب لتطوير نوعية املصادر احملدودة ملياهها، وحتسينها.    
ولدى التفكير بدور املياه في مفاوضات احلّل النهائي، من املهّم مالحظة أن املوضوع 
في  وكذلك  الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  بني  املؤقتة  االتفاقية  في  بوضوح  يظهر 
معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية؛ وهو بالتالي يطرح اتفاقيات ثنائية. في احلالة 
اإلسرائيلية الفلسطينية، تشير االتفاقية املؤقتة إلى "احلقوق" الفلسطينية املائية في 

الضفة الغربية )ال في حوض نهر األردن، كما طالب الفلسطينيون في البداية(.
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شرط مسبق يجب على إسرائيل أن تصّر عليه بقوة. وبشكل مماثل، 
تتمنى إسرائيل أن تشارك األردن في التعاون الذي يتعلق مبصادر املياه 
املشتركة، مثل نهر األردن، مبا في ذلك اخلطة الطموحة حلفر قناة 

جتلب املياه من البحر األحمر إلى البحر امليت.
وبينما تعمل إسرائيل على حتقيق هذه األهداف، من الضروري أن 
تضع في الذهن إحساسا بالعدل في موضوع استخدام املياه، ألن عدم 
املساواة قد جتلب عدم االستقرار. على سبيل املثال، ليس مما ميكن 
الدفاع عنه أن يحصل مواطنون في طرف من احلدود، على وفرة 
من املاء النقي، بينما يحصل مواطنو الطرف اآلخر على كميات غير 
كافية، أو قذرة، أو حتمل الصفتني. بتعبير أدق، لن يكون مما ميكن 
احلفاظ عليه، في سياق الوضع النهائي، أن يستمتع اإلسرائيليون 
في أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل، بأربعة أضعاف 
املاء، مع وجود أطفال  الفلسطينيون من  ما يحصل عليه جيرانهم 
إسرائيليني يلعبون في برك السباحة، بينما يفتقر جيرانهم العرب إلى 
املاء كي يستحموا. أريئيل شارون كان أحد املسؤولني اإلسرائيليني 
مع  بأنه  الفلسطينيني  القادة  أبلغ  وقد  املشكلة،  هذه  فهموا  الذين 
سكان  من  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  املاء  اقتسام  في  املساواة 
الضفة الغربية. كان توجهه أن حتتفظ إسرائيل بالسيطرة التامة على 
مصادر املياه، وبكلمات أخرى، أن يكون التوزيع متساويا في املاء 

نفسه، ال في السيطرة على مواقع مصادر املياه. 
وهم يناقشون فصول إقامة دولتهم اخلاصة، ليس من احملتمل أن 
يقبل الفلسطينيون هذا االقتراح. ومع أن كثيرين من اإلسرائيليني 
أن  إال  مبدئي،  بشكل  املياه  توزيع  في  املشاركة  لقبول  مستعدون 
عالج  الذي   ،1966 هلسنكي  ميثاق  على  باستمرار  أكد  بعضهم 
التوزيع العادل للمياه بني الدول. من املقّدمات البارزة للميثاق فكرة 
أنه عند إقرار صيغة ملثل هذا التوزيع، يجب احلرص على أال تتضرر 
الدولة التي تقوم بتوزيع املياه ألطراف أخرى من العملية. بكلمات 
أخرى، التوزيع ال يجوز أن يتسبب في تأثير معاكس على منط حياة 
أولئك الذين يقدمون ماءهم لفائدة اجليران. لذلك فإن االستعمال 
احلالي يجب أن يحظى باعتبار قوي في أية مفاوضات حول املياه. 

وموازنة هذه املصالح املتنافسة ستكون مهمة صعبة.  
وعلى إسرائيل أن تضع في حسابها أيضا أن ارتفاع نسبة املواليد 
في األردن وبني الفلسطينيني سيسّرع املطالب املستقبلية للمياه � وهي 
العرب  بدأ  وإن  حتى  إسرائيل،  إلى  مباشرة  توجه  سوف  مطالب 

في حتسني مصادرهم املائية اخلاصة. وإذا استجابت إسرائيل لهذه 
املطالب، فهي بذلك ستقوم بدفع ضريبة إضافية، على أنها جنحت 
احمل��دودة  املصادر  نوعية  لتطوير  والصعب  الطويل  مجهودها  في 

ملياهها، وحتسينها.    
ولدى التفكير بدور املياه في مفاوضات احلّل النهائي، من املهّم 
مالحظة أن املوضوع يظهر بوضوح في االتفاقية املؤقتة بني إسرائيل 
اإلسرائيلية  ال��س��الم  معاهدة  ف��ي  وك��ذل��ك  الفلسطينية،  والسلطة 
األردنية؛ وهو بالتالي يطرح اتفاقيات ثنائية. في احلالة اإلسرائيلية 
الفلسطينية  "احل��ق��وق"  إل��ى  املؤقتة  االتفاقية  تشير  الفلسطينية، 
طالب  كما  األردن،  نهر  ح��وض  في  )ال  الغربية  الضفة  في  املائية 
الفلسطينيون في البداية(. كان ذلك مهما، ولو أنه جزئّي بالنسبة 
أن إسرائيل قبلت حقوقهم في حدود كميات  للفلسطينيني، ومع 
تقبل  لم  أنها  إال  املستقبل(،  في  ثانية  تقييمها  )يتّم  املياه  من  معينة 

التخّلي عن السيطرة على مصادر املياه.
سيطالبون  الفلسطينيني  أن  املؤكد  من  املستقبل،  مفاوضات  في 
مطلبا  ذل��ك  تعتبر  أن  إسرائيل  وعلى  املياه،  من  إضافية  بكميات 
مياه  موضوع  في  متاما  منفتحة  تكون  أن  إسرائيل  على  مشروعا. 
الشأن  ه��ذا  في  الفلسطينيني  مبساعدة  التبرع  في  وحتى  الشرب، 
)كأن تساعدهم في إقامة محطات حتلية عصرية(. وعلى إسرائيل 
الطريق في مسألة  الفلسطينيني في منتصف  أيضا مالقاة  أن حتاول 
التي  تلك  خصوصا  امل��ي��اه،  مصادر  بعض  على  يسيطر  ال��ذي  من 
في  أساسية  أساسي. وكتسوية  الفلسطينيني بشكل  السكان  تخدم 
هذا الشأن، تستطيع إسرائيل أن تقترح خيار السيطرة املشتركة على 

بعض مصادر املياه، مع حّق الفيتو لكل واحد من الطرفني.
في مناطق أخرى، على إسرائيل أن تكون حريصة أن تؤكد على 
أن حقوقها لن تتأثر سلبيا. عليها أن تكون يقظة، خصوصا في منع 
أّي تصّرف قد يخّرب مصادر املياه احمللية � سواء أكانت حتت السيطرة 
اإلسرائيلية أو املشتركة. ويشمل ذلك أي نشاطات قد تلوث نوعية 
مياهها. وعلى إسرائيل أن تصّر أيضا على أن تتضمن خطة املياه نظاما 
مشتركا للمراقبة، يشتمل على تنفيذ سريع وحازم، من خالل آلية 
مشتركة، لكّل التعليمات التي تخص استخدام املياه داخل الدولة 
الفلسطينية )كمنع احلفر الشاذ والضخ غير القانوني(. واستنادا إلى 
في  مصلحة  إسرائيل  لدى  توجد  املختلفني،  املياه  خبراء  من  عدد 
التأكيد على أنه لن يكون هناك حفر غير مجاز في الضفة الغربية في 
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على الفلسطينيني أن يدركوا أن نظاما مائيا صارًما سوف يكون 
ذلك، سيكون  وبغير  املائية.  أساسا في حفظ مصادرهم  لهم،  مفيدا 
عليهم أن يتوّقعوا زيادة مطردة في األمالح في مياه الضفة الغربية، 
االقتصادي  التطور  ومستقبل  السياسية  احلياة  قابلية  تؤذي  سوف 
لدولتهم. على سبيل املثال، بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، حفر 
املدنّيون الفلسطينيون هناك مئات اآلبار، دون احلصول على تراخيص 

من السلطة الفلسطينية.

مدى يبعد من 2 � 6 كيلومترات عن اخلط األخضر. وعليها أن تؤكد 
أيضا أن على الدولة الفلسطينية أن تكون لديها خطط واضحة لتنقية 
التي ميكن أن تشكل مصدرا أساسيا للتلوث الذي  مياه املجاري، 
هذا  احل��دود.  من  اإلسرائيلي  اجلانب  إلى  بسهولة  ينتقل  أن  ميكن 
باإلضافة إلى التزامات فلسطينية منفصلة حول التعاون الكامل في 
منظومة ملواضيع أمن بيئي، تتضمن حماية املوارد الطبيعية املشتركة، 
مثل معادن البحر امليت. جميع هذه االلتزامات يجب أن تستند إلى 
فهم تام أن األفعال في جانب من احلدود قد تتسبب في ضرر تصعب 

معاجلته في اجلانب اآلخر.
على الفلسطينيني أن يدركوا أن نظاما مائيا صارًما سوف يكون 
مفيدا لهم، أساسا في حفظ مصادرهم املائية. وبغير ذلك، سيكون 
عليهم أن يتوّقعوا زيادة مطردة في األمالح في مياه الضفة الغربية، 
االقتصادي  التطور  ومستقبل  السياسية  احلياة  قابلية  ت��ؤذي  سوف 
لدولتهم. على سبيل املثال، بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، 
حفر املدنّيون الفلسطينيون هناك مئات اآلبار، دون احلصول على 

تراخيص من السلطة الفلسطينية.
كما أن أية خطة إسرائيلية فلسطينية مشتركة يجب أن تتضمن بنودا 
املياه  بتنقية  إما  للطرفني،  جديدة  مياه  مصادر  إلى  للتوصل  تسعى 
العادمة، أو ببناء سدود لتجميع مياه الفيضان، أو بإقامة محطات 
اخلصوص  وجه  على  املياه  لتحلية  املتنامية  احلاجة  ضخمة.  حتلية 
واضحة. في املاضي، عرضت إسرائيل )باستخدام أموال املانحني( 
أن تبني محطة خاصة بالقرب من مدينة اخلضيرة )في منتصف الطريق 
بني تل أبيب وحيفا( تنتج املياه النقية الستعمال الفلسطينيني فقط. 
وبالرغم  الترتيب.  معنيا مبثل هذا  اجلانبني  أي من  يبدو  اليوم، ال 
عن ذلك، فإن أية إعادة ترتيب إقليمية للوضع النهائي، ستطالب 
الستهالك  الغربية  الضفة  مياه  من  معينة  نسبة  تترك  ب��أن  إسرائيل 

الفلسطينيني. لذلك، وحتى لو بقي الطلب احمللي ثابتا، فإن على 
الشاطئ،  طول  على  حتلية  محطات  إقامة  إلى  تسارع  أن  إسرائيل 
ببساطة، من أجل استعمالها اخلاص. على وجه التحديد، سيعني 
ذلك إقامة محطة تستطيع أن تنتج 60 مليون متر مكعب من املياه 
احللوة كّل عام. مثل هذه احملطة تكلف حوالي 200 مليون دوالر 

إلنشائها.

 قضية املستوطنات
هناك 123 مستوطنة، وحوالي مئة موقع غير مرخص في الضفة 
الغربية. وكما ورد في فصول سابقة، ال تشمل هذه األعداد تلك 
التي  للقدس،  املوسعة  البلدية  احلدود  داخل  أقيمت  التي  األحياء 
يعتبرها الفلسطينيون مستوطنات. ومجمل السكان في مستوطنات 
السكان  نصف  من  وأكثر  نسمة.   270،000 هو  الغربية  الضفة 
يعيشون في جتمعات كبيرة، تشمل معاليه أدوميم وأريئيل وإفرات 
من  كبيرة  نسبة  تضمان  واألخيرتان  آريه،  وبيت  هسيفير  وكريات 

السكان احلريدمي.
بالنسبة للفلسطينيني، ليس هناك ما يختصر االحتالل اإلسرائيلي 
أكثر من النشاط االستيطاني. معظم الفلسطينيني ال يعتقد أن دولة 
دام��ت  م��ا  للحياة  قابل  سياسي  ككيان  تعيش  أن  ميكن  فلسطينية 
تنتشر  لإلسرائيليني،  بالنسبة  وس��ط��ه��ا.  ف��ي  قائمة  املستوطنات 
املستوطنات في املناطق املعروفة باالسم التوراتي يهودا والسامرة، 
داخل مزيج من القضايا، من بينها األمن والتاريخ واأليديولوجيا. 
اليوم، يتخذ االستيطان مظاهر عملية عدة أيضا، ألن أّي قرار حول 
املوضوع سيكون له تأثير مباشر على عشرات اآلالف من العائالت 

اإلسرائيلية.
الفلسطينية  املناطق  في  اإلسرائيلي  االستيطان  وض��ع  املهم  من 
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في سياق تاريخي عندما تتم معاجلته في إطار املفاوضات الشاملة 
إلقامة الدولة الفلسطينية. احلزبان املسيطران اللذان صاغا السياسات 
في  يشتركان  وال��ل��ي��ك��ود-  العمل  ال��دول��ة-  ق��ي��ام  منذ  اإلسرائيلية 
املسؤولية حول املوضوع، ألنهما قدما له الدعم، والتمويل، وأقاما 
املستوطنات خالل وجود كل منهما في احلكم. لم يشترك احلزبان 
في التوجه نفسه في تعيني مواقع املستوطنات داخل املناطق. ومع 
أن حزب العمل سمح بتدشني مستوطنة "كريات أربع" فوق تّل 
بناء مستوطناته  أن  الغربية، إال  الضفة  يطّل على مدينة اخلليل في 
تركز عموما في املنطقة القليلة السكان في وادي األردن، واملنطقة 
احمليطة بالعاصمة، مدينة القدس. وفي العقد التالي حلرب 1967، 
االستيطاني  النشاط  ك��ان  احلكم،  في  العمل  ح��زب  ك��ان  وعندما 
محدودا بحوالي 10،000 إسرائيلي، يتحركون داخل عدد قليل 

من املستوطنات، في وادي األردن أساسا.
ملواقع  احل��ال��ي  الشكل  مختلفا.  توجها  الليكود  ح��زب  اخ��ت��ار 
املناطق،  في  املبعثرة  املستوطنات  من  كبير  ع��دد  مع  االستيطان، 
خصوصا في املناطق الكثيفة السكان الفلسطينيني، اختير ونفذ من 
قبل حكومة الليكود، مع وجود هدفني إستراتيجيني في الذهن: في 
املدى القصير، منع إقامة حكم ذاتي في املناطق الفلسطينية، وفي 
املدى البعيد، منع إقامة دولة فلسطينية. كان هذا هو الدافع الواضح 
املستوطنات  بعكس  الصغيرة،  املستوطنات  عشرات  إقامة  وراء 

الكبيرة، التي صممت بطبيعتها، بحيث يسهل الدفاع عنها.
ومن الواضح أن املستوطنني أنفسهم ال يشّكلون جبهة متناغمة. 
خالل السنوات، حترك اإلسرائيليون نحو املناطق ألسباب مختلفة: 
األيديولوجيا الصهيونية، االجنذاب الديني، احلافز االقتصادي، أو 
ببساطة بسبب اعتبارها مالئمة، وقربها من املراكز احلضرية. هذه 
الدوافع املختلفة لها تأثير كبير على طريقة تطلع سكان املستوطنات 
املختلفة إلى مستقبلهم السياسي، ومستقبل مجتمعاتهم، وسؤال 
سكان  ترحيل  سيكون  املثال،  سبيل  على  والتعويض.  الترحيل 
كريات أربع أو بيت إيل أشّد صعوبة، ومن احملتمل أن يتسبب في 
مقاومة لم يجّرب املجتمع اإلسرائيلي مثلها حتى اآلن. في هذين 
أربعة  من  مزيج  هناك  تشبههما،  التي  والتجمعات  التجمعني، 
عناصر سوف يعمل على تعقيد عملية اإلخالء: حجم املستوطنات؛ 
بعدم  سكانها  التزام  كرموز؛  وضعها  والدينية؛  التاريخية  أهميتها 
الصعوبة،  لهذه  اعتبارا  ستولي  إسرائيلية  حكومة  وأي��ة  الرحيل. 

اتفاقية  كواحد من  األسباب الرئيسة التي تدعوها إلى عدم توقيع 
مع الفلسطينيني. إن النزاع املتوقع داخل الوسط اليهودي سيكون 

غير مسبوق.

تأثير االنسحاب من غزة
أريئيل شارون  احلكومة  رئيس  أعلن  األول 2003،  كانون  في 
قراره "فّك االرتباط" مع غزة. الرئيس جورج بوش صادق على 
اخلطة في نيسان 2004، واحلكومة اإلسرائيلية أقّرتها رسميا بعد 
أخلت   .2005 آب  في  ح��دث  نفسه  االنسحاب  شهور.  بضعة 
إسرائيل 22 مستوطنة في غزة )وأربع مستوطنات صغيرة في الضفة 

الغربية( وأعادت توطني سكانها.
وق��د سبق احل��دي��ث ف��ي الفصل 1، ع��ن ال��وض��ع احل��ال��ي مل��ن مّت 
  � أو وظيفة  دائ��م  إل��ى سكن  يفتقر  ي��زال  ال  منهم  وكثير   � إجالؤهم 
إلى  تشير  اإلحصائيات  هذه  تتضاعف.  التي  إجالئهم  وتكاليف 
الصعوبات الكبيرة التي ستواجهها إسرائيل، إذا أقدمت على إخالء 

عدد أكبر بكثير من املستوطنات في الضفة الغربية.

تكاليف متوقعة
إن مجمل التكاليف املباشرة املتوقعة إلخالء مستوطنات الضفة 
الغربية سيكون أكثر من 30% من ميزانية إسرائيل السنوية. وحتى 
لو استمّر التنفيذ لثالث سنوات، ال لسنة واحدة، فسوف يبقى عبئا 
كبيرا. ومع أن الواليات املتحدة سوف تفترض أن تكون التكلفة كّلها 
أو معظمها مرتبطة بإعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية، فإن 
إسرائيل وحدها ستكون مسؤولة عن إعادة توطني املستوطنني )إال 
إذا قام يهود الشتات بتأسيس صندوق لهذه الغاية(. وبتحديد أكبر، 

املستوطنون: ألغام في طريق أية تسوية.
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األخرى على  العناصر  الواقع، بخالف  تكمن في  أخرى  وهناك صعوبة 
جدول أعمال الوضع النهائي، ألن قضية الالجئني تطرح أسئلة أساسية حول 
متثيلهم. على سبيل املثال: هل متثل منظمة التحرير الفلسطينية، والدولة 
الفلسطينية املؤقتة، جميع الالجئني في كل مكان، مبن فيهم أولئك الذين 
صاروا مواطنني أردنيني منذ البداية، وتدعمهم الدولة األردنية منذ عقود؟ هل 
ستكون األردن طرفا في التفاوض حول الالجئني؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل 
يجب أن حتصل على شيء من التعويض بشكل مباشر من هذا التفاوض، أم 
أن األمر يجب أن يناقش مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كال على حدة؟

فإن العدد الكلي ملن سيخلون سيتراوح بني 85،000 و 110،000 
)معتمدا أساسا عما إذا كانت مدينة أريئيل ستخلى(، وستكون تكلفة 
ترحيل كّل شخص أعلى بنسبة 20% على األقل من تكلفة االنسحاب 
من غزة. وحتى لو بقي قانون اإلخالء نفسه في الضفة الغربية، فإن 
السمات الدميوغرافية واالقتصادية لسكان املناطق مختلفة عنها لدى 
مستوطني غزة. وبشكل عام، فإن البعد املدنّي لالنسحاب من الضفة 

الغربية سيكّلف 30 بليون دوالر.
من أجل نزع فتيل التوتر واإلحباط الذي سينتج عن هذه العملية، 
ستكون احلكومة اإلسرائيلية مستعدة لالستجابة تقريبا لكل مطلب 
السكان  ه��ؤالء  معظم  املثال،  سبيل  على  املستوطنون.  به  يتقدم 
في  إس��رائ��ي��ل، ال  داخ��ل  أخ��رى  مناطق  ف��ي  العيش  ف��ي  سيرغبون 
املستوطنات التي ستبقى سليمة في اجلانب اإلسرائيلي من احلدود. 
معنى هذا أن كثيرين منهم سيطالبون بأن يكون لهم احلّق في إنشاء 
مستوطنات جديدة، تكون لها سمات مستوطناتهم القدمية، تقام في 
وسط البالد )ال في النقب(. وكما ذكر سابقا، إذا وافقت احلكومة 
العقار  أسعار  على  تأثيره  ف��إن  متوقع،  هو  كما  املطلب  ه��ذا  على 

اإلسرائيلي سيكون هائال.

مانع للوضع النهائي؟
تترك  الدائم سوف  الوضع  تقليدية حول  اتفاقية  أن  افتراض  مع 
فإن  إلس��رائ��ي��ل،  الغربية  الضفة  أراض���ي  م��ن  نسبيا  صغيرا  ج���زءا 
عدد  وترحيل  املستوطنات،  من  الكبير  العدد  هذا  إخالء  موضوع 
كبير من اإلسرائيليني قد يكون احلافز الرئيس لعدم التقدم في مثل 

هذه املفاوضات. 
وحتى لو كانت احلكومة مستعدة لتقدمي كّل التنازالت الضرورية، 

ولإلقدام على املخاطرة النسبية، فإن عددا من القادة سيكونون قلقني 
من أن إسرائيل لن تكون قادرة على تنفيذ االتفاقية، بسبب االنقسام 

املؤلم الذي سينفتح داخل الوسط اليهودي.

 قضية الالجئني
إن حالة الالجئني الفلسطينيني هي أقدم مشكلة من نوعها قائمة 
في العالم، مع وجود عدد من مخيمات الالجئني التي بلغ عمرها 
اآلن أكثر من ستني عاما. مناقشة القضية متّس لّب الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطينّي، وهي تطرح منذ البداية جدال حول من يتحّمل مسؤولية 
الشروع في الصراع العربي اإلسرائيلي، ببدء حرب 1948، وخلق 
مشكلة الالجئني أول األمر. وهذه األسئلة تقود إلى إثارة غيرها: 
ما الذي سيشّكل حال عادال ملشكلة الالجئني؟ هل على إسرائيل أن 
تدفع ثمن الهزمية العسكرية للجانب اآلخر؟ هل القضية قابلة حلّل 
شامل، أم حللول جزئية فقط؟ أين سيعيش الالجئون إذا مّت التوصل 
إلى اتفاقية للوضع النهائي؟ من الذي يدين بتعويض لآلخر، ومن 
الذي يجب أن يدفع هذا الدين؟ وماذا عن دعاوى مئات اآلالف 
من الالجئني اليهود، من البالد العربية، الذين فقدوا ممتلكاتهم، 
وأجبروا على الهرب، خالل السنوات التي تلت إقامة إسرائيل؟.

وهناك صعوبة أخرى تكمن في الواقع، بخالف العناصر األخرى 
على جدول أعمال الوضع النهائي، ألن قضية الالجئني تطرح أسئلة 
أساسية حول متثيلهم. على سبيل املثال: هل متثل منظمة التحرير 
كل  في  الالجئني  جميع  املؤقتة،  الفلسطينية  والدولة  الفلسطينية، 
مكان، مبن فيهم أولئك الذين صاروا مواطنني أردنيني منذ البداية، 
وتدعمهم الدولة األردنية منذ عقود؟ هل ستكون األردن طرفا في 
أن  الالجئني؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل يجب  التفاوض حول 
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القادة الفلسطينيون لديهم وجهة نظر مختلفة. إنهم ال يقبلون فكرة أن 
الالجئون على حقوق متساوية، تعويضا  دولة فلسطينية يحصل فيها  تكون 
عادال عن فقدان األرض والوطن. وألنهم يدركون أن إسرائيل لن توافق على 
عودة ماليني العرب، فإنهم يصرون على »حّق« العودة بدال من العودة احلقيقية 
الكاملة. ولهم مطلبان على وجه التحديد: األول هو أنهم يريدون أن يؤكد علنًا 
أن الالجئني لهم احلق في العودة إلى منازلهم في إسرائيل، والثاني هو أنهم 
يصّرون على أن يكون من حق بضعة آالف منهم على األقل أن ميارسوا هذا 
احلق فعليا، وأن يهاجروا إلى إسرائيل )أما اآلخرون فإنهم سيختارون »طوعيا« 

البقاء حيث هم، أو االنتقال إلى الدولة الفلسطينية(.

التفاوض،  التعويض بشكل مباشر من هذا  حتصل على شيء من 
الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  مع  يناقش  أن  يجب  األم��ر  أن  أم 
مشاركة  دون  الالجئني  مشكلة  تسوية  ميكن  وهل  حدة؟  على  كال 
ال��ع��رب اإلسرائيليني من  م��ن س��وري��ة ول��ب��ن��ان؟ وم���اذا ع��ن أول��ئ��ك 
"الالجئني داخليا"، من األفراد الذين أعيد توطينهم خالل احلرب، 
الفلسطينية  احلكومة  أو  املنظمة  ستطالب  هل  ممتلكاتهم؟  وفقدوا 

بتمثيلهم؟.
ومع صعوبة هذه األسئلة، فإن على األطراف أن تقبل عدة حقائق 
ثابتة إذا كان عليها أن تتوصل إلى حّل ملشكلة الالجئني. ومع أن 
الالجئني  فإن وكالة غوث وتشغيل  اإلحصائيات مختلف عليها، 
تعلن أن هناك ما يقارب 47ر3 مليون الجئ فلسطينّي موزعني في 
الشرق األوسط وفي كّل مكان، مع أكبر تركيز في األردن، والضفة 
الغربية، ولبنان. وال تستطيع إسرائيل أن تتجاهل املشكلة ببساطة، 
بغض النظر عمن يتحمل املسؤولية في خلقها أو يشارك في ذلك. 
بدال من ذلك، على إسرائيل أن تعترف بأن صراعها مع الفلسطينيني 
لن ينتهي دون أن تبذل جهدا مخلصا حلّل معضلة الالجئني. وإذا 
كان اإلسرائيليون يعتقدون أن بإمكانهم كنس ملف الالجئني حتت 
مخطئون  فهم  احلالية،  الفلسطينية  القيادة  مبوافقة  رمبا  السجادة، 
لواء  يرفع  النهائية سوف  التسوية  إطار  يترك خارج  أّي الجئ  ألن 
احلرب ضّد إسرائيل وكأنه لم يتّم توقيع أية اتفاقية. هذا ال يعني أن 
على إسرائيل أن تقبل مطالب الفلسطينيني وعيناها مغمضتان، ففي 
نهاية األمر، سوف يشّكل املقترح الفلسطيني احلالي تهديدا لوجود 
إسرائيل. ومهما كان األمر، فإن على إسرائيل أن متّد يد العون، 
وأن تفعل كّل ما تستطيع حلّل مشكلة الالجئني، حتى ال تظّل حاضنة 

الستئناف ال ينتهي للصراع.

من جانبهم، على الفلسطينيني أال يظلوا غافلني عن أن معاجلتهم 
إسرائيل.  انعكاس سلبّي على  لها  كان  الالجئني  الرديئة ألوضاع 
عليهم أن يتذكروا أن إسرائيل تسعى وراء السالم كخيار، ال كضرورة 
في زمن احلرب. لقد كسبت إسرائيل جميع حروبها ضّد العرب، 
ومع ذلك، فهي تختار تنازالت إقليمية مؤملة، وتبحث عن تسويات 
تاريخية مع الفلسطينيني. ملاذا؟ إن السبب الرئيس هو رغبة إسرائيل 
في أن تبقى دولة يهودية دميقراطية، ال دولة تتحّكم باآلخرين عن 
طريق القوة. ومع أن اآلراء تختلف حول حكمة اتفاقيات أوسلو، 
فإن من الواضح أن إسحق رابني وشمعون بيريس لم يتبعا ذلك املسار 
بسبب إحساس بالضعف أو الهزمية. على العكس من ذلك، ورغم 
سنوات احلرب، واإلرهاب، واالنتفاضة، دخال العملية السلمية 
يدي  بني  بقوة  موجودة  اإلقليمية  األوراق  ك��ّل  ب��أن  مؤمنان  وهما 
إسرائيل. ومبقارنة ذلك مع خوف حقيقي من هجوم عربّي شامل، 
وتهديد بإلقاء إسرائيل في البحر، اللذين أحاطا بالوجود القومي 
احلالية  إسرائيل  ق��وة  ف��إن  املاضي،  القرن  نصف  معظم  إلسرائيل 

تشكل تغيرا ضخما في وضعها اإلستراتيجي. 
مع حضور ذلك في الذهن، على القادة الفلسطينيني أن يفهموا 
إقليميا:  سيكون  السالم  أج��ل  من  األس��اس  إسرائيل  تنازل  أن 
إضافة  الدولة،  تلك  فلسطينية.  دولة  بإقامة  للسماح  االستعداد 
إلى الدول األخرى التي يقيم فيها الالجئون اآلن، سيكون عليها 
أن توفر مكانا حلّل مشكلة الالجئني. ال يستطيع الفلسطينيون أن 
فذلك  واستيعاًبا لالجئني،  إقليميا  تنازال  إسرائيل  قبول  يتوّقعوا 
ببساطة مستحيل. ال ميكن ألية حكومة إسرائيلية أن توافق على 
تفاقم  ث��م  األراض���ي،  م��ن  باالنسحاب  ال��دول��ة،  حجم  تقليص 
فمثل  الالجئني،  استيعاب  على  باملوافقة  الدميغرافية،  مشاكلها 
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يهودية.  كدميقراطية  إسرائيل  وجود  يهّدد  سوف  التصّرف  هذا 
إن إضافة الالجئني الفلسطينيني إلى الزيادة احلالية املضطردة في 
السكان العرب، من األمور التي سيكون على احلكومة اإلسرائيلية 
أن متنعها بأي ثمن. إن املوقف اإلسرائيلي بسيط ومرسوم بشكل 
التوجه نحو دولتني يعني أن تكون هناك دولة للشعب  واضح: 
اليهودي وأخرى للشعب الفلسطيني. والالجئون يستحقون حال 
الطرفني، يجب  للحياة ومقبوال من  قابال  يكون  ع��ادال، وحتى 
أن ينفذ داخل الدولة الفلسطينية والبالد العربية. وفي احلقيقة، 
هناك عدد من اإلسرائيليني يرى احلاجة إلى حّل مشكلة الالجئني، 

كواحد من األسباب الرئيسة لضرورة إقامة دولة فلسطينية. 
القادة الفلسطينيون لديهم وجهة نظر مختلفة. إنهم ال يقبلون 
فكرة أن تكون دولة فلسطينية يحصل فيها الالجئون على حقوق 
وألنهم  والوطن.  األرض  فقدان  عن  عادال  تعويضا  متساوية، 
يدركون أن إسرائيل لن توافق على عودة ماليني العرب، فإنهم 
الكاملة.  احلقيقية  العودة  من  بدال  العودة  "ح��ّق"  على  يصرون 
ولهم مطلبان على وجه التحديد: األول هو أنهم يريدون أن يؤكد 
علنًا أن الالجئني لهم احلق في العودة إلى منازلهم في إسرائيل، 
والثاني هو أنهم يصّرون على أن يكون من حق بضعة آالف منهم 
على األقل أن ميارسوا هذا احلق فعليا، وأن يهاجروا إلى إسرائيل 
أو  البقاء حيث هم،  فإنهم سيختارون "طوعيا"  )أما اآلخرون 

االنتقال إلى الدولة الفلسطينية(.
ويدعم الفلسطينيون مطلبهم بذكر املواقف اإلسرائيلية السابقة 
التي أبدت استعدادا لتمكني بعض الفلسطينيني من العودة. في 
العام 1949، على سبيل املثال، وخالل االنعقاد الفاشل ملؤمتر 
املصاحلة في لوزان، بسويسرا، قّدم رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 
دافيد بن غوريون، عرضا مشروطا الستيعاب حوالي 100،000 

الجئ فلسطيني. كان عدد الالجئني الفلسطينيني في ذلك الوقت 
الدولة  في  اليهود  السكان  ع��دد  ك��ان  بينما   700،000 حوالي 
هي  االستيعاب  لقبول  شروطه  كانت  مليون.  من  أقل  اجلديدة 
أن تستوعب الدول العربية بقية الالجئني، وأن تنهي الصراع مع 
الهدنة.  إلى حدود  تستند  توّقع معاهدات سالم  إسرائيل، وأن 
وعندما رفض العرب هذه الشروط، سحب بن غوريون عرضه، 

ولم تكّرره إسرائيل قط.  
قبل  من  فهم  كما  اإلسرائيلي  املوقف  هو  صلة،  األكثر  األم��ر 
الفلسطينيني )وبعض األميركيني أيضا( خالل مفاوضات 2001 
في طابا، مبصر. في ذلك الوقت، حمّلت إسرائيل إلى استعداد، 
الالجئني  م��ن  اآلالف  لعشرات  بالسماح  األق���ل،  على  ضمنّي 
شمل  "ل���ّم  أس���اس  على  إس��رائ��ي��ل،  إل��ى  ب��ال��ع��ودة  الفلسطينيني 
العائالت". لكن، وكما ردد رئيس احلكومة إيهود بارك في ذلك 
الوقت، "ال شيء متفق عليه حتى يتّم االتفاق على كّل شيء". 
مع ذلك، فإن الفلسطينيني يصّرون على أنه ما دامت تلك البادرة 

قد عرضت حينئذ، فإن ترتيبا مشابها يجب أن يقّدم اآلن.

دور األردن
هناك طرفا  بأن  مًعا  يعترفوا  أن  الفلسطينيني واإلسرائيليني  على 
استوعبت  لقد  األردن.  الالجئني:  مبشكلة  عالقة  له  ثالثا  رئيسيا 
تلك البالد ثالث موجات من الالجئني الفلسطينيني: في 1948، 
عندما أقيمت إسرائيل؛ وفي 1967، بعد حرب األيام الستة؛ وفي 
1991، بعد حرب اخلليج، عندما طرد من الكويت ما يقارب من 
300،000 فلسطيني ممن يحملون جوازات سفر أردنية. وخالل 
نصف قرن، فتحت األردن أبوابها ألعداد من الالجئني الفلسطينيني 
أكثر بكثير من أّي بلد عربي آخر، وهو عبء كبير على دولة شبه 

من وجهة النظر اإلسرائيلية، سيكون هناك تفضيل لدخول من 
رحلوا العام 1967، وقبلت إسرائيل عودتهم إلى املناطق الفلسطينية، 
في اتفاقات أوسلو. ومع أنه يجب على إسرائيل أن تساهم بجهد إنساني 
في إعادة تأهيل هؤالء الالجئني، فإن عليها أيضا أن تصّر على أنها ال 
تتحّمل أية مسؤولية في تعويضهم فرديا عن أضرار أصابتهم بسبب 
حرب مّت التحريض عليها من قبل آخرين، وعانى منها اإلسرائيليون 

أنفسهم كثيرا.
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فقيرة، وضعيفة، ولديها القليل من املوارد الطبيعية. وعندما يحاول 
األردن  فإن  الالجئني،  مشكلة  حّل  والفلسطينيون  اإلسرائيليون 
� سياسيا،  النواحي  كّل  التخفيف من حملها من  يتّم  بأن  ستطلب 

ودميغرافيا، واقتصاديا، وفي أمور املوارد الطبيعية، مثل املياه.
وتتوقع األردن حتديدا أن يشتمل أّي حّل نهائي حتركًا لعدد محدد 
من الالجئني الذين يعيشون حاليا داخل حدودها، عبر النهر نحو 
الدولة الفلسطينية. وحتى لو اختار كثير من الفلسطينيني أن يبقوا 
داخل األردن، وأن ميارسوا عملهم هناك، فإن األردنيني يتوقعون 
أنهم سيكونون مواطنني في الدولة الفلسطينية، مع حقوق تصويت 
هناك، بدال من األردن. وفي أي من احلالتني، تتوقع األردن تعويضا 
ماديا سخيا، لدعمها القدمي لالجئني، وللمهمة التي ال تزال مثبطة، 

وهي إدماج عدد كبير منهم في املجتمع األردني.
وهكذا فإن املبدأ العملي األول في حّل مشكلة الالجئني � املبدأ 
الذي يجب إدراكه قبل إقامة دولة فلسطينية � هو أن حال ما لن يتّم 
العثور عليه في إسرائيل. بدال من ذلك، فإن إسرائيل ستوافق فقط 
على مناقشة الطريقة التي ميكن فيها استيعاب الالجئني الفلسطينيني، 
بأسهل الطرق، وأكثرها كفاءة، في دولتهم اجلديدة. نتيجة لذلك، 
فإن جلنة إسرائيلية أردنية فلسطينية يجب أن تشّكل، للتركيز على 
هذه العملية حتديدا. وعلى اللجنة أن تدرس في حزمة واحدة، تلك 
املواضيع التي تتعلق بعودة الالجئني إلى الدولة اجلديدة، مع االنتباه 
إلى ضرورة التأكد من أن يبقى اقتصاد الدولة مستقّرا. وفي الواقع، 
إن مثل هذا التعاون املشترك، يجب أن ينظر إليه كشرط مسبق لقبول 
إسرائيل فكرة الدولة الفلسطينية، ألن أّي تدفق غير منظم لالجئني 

قد يشعل اضطرابات محلية أو إقليمية.
لدخول  تفضيل  هناك  سيكون  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة  م��ن 
املناطق  إل��ى  عودتهم  إسرائيل  وقبلت   ،1967 العام  رحلوا  من 
الفلسطينية، في اتفاقات أوسلو. ومع أنه يجب على إسرائيل أن 
تساهم بجهد إنساني في إعادة تأهيل هؤالء الالجئني، فإن عليها 
أيضا أن تصّر على أنها ال تتحّمل أية مسؤولية في تعويضهم فرديا عن 
أضرار أصابتهم بسبب حرب مّت التحريض عليها من قبل آخرين، 
وعانى منها اإلسرائيليون أنفسهم كثيرا. وحتى تؤّكد رفضها ملثل 
هذه املطالب، رمبا تستطيع إسرائيل أن تتقّدم مبطالبها في استعادة 

املمتلكات اليهودية في البالد العربية.

استنتاجات
مبعايير عملية، سيكون من السهل حّل قضية الالجئني أكثر من 
اإلسرائيلي  الصراع  فإن  ذلك،  مع  األخ��رى.  اجلذرية  املشكالت 
الفلسطيني يتجاوز االعتبارات العملية، ومن وجهة النظر هذه، متثل 
قضية الالجئني جوهر الصراع بني احلركتني القوميتني. وبالنسبة لعدد 
كبير من اإلسرائيليني، فإن رغبة الفلسطينيني في العودة إلى بيوتهم 
في تل أبيب وحيفا، فيها برهان أكيد على أنهم ليسوا معنيني بحّل 
الدولتني، وأنهم سوف يستمرون في احلرب حتى يحققوا هدفهم 

"احلقيقي"- القضاء على إسرائيل كدولة يهودية. 
العودة، والتنفيذ  للفلسطينيني، فإن االعتراف بحّق  بالنسبة  أما 
يتّم  عندما  خصوصا  الدولة،  من  لديهم  أهمية  أكثر  له،  الواضح 
وغير  ومقسمة  وه��ّش��ة  صغيرة  تكون  ك��ي  ال��دول��ة  لهذه  التخطيط 

مستقلة.
فلسطينية  قيادة  متاحا دون ظهور  يبدو  املشكلة ال  لهذه  إن حال 
أكثر  الفلسطينية  ال��رواي��ة  جتعل  أن  األق��ل  على  تستطيع  ج��دي��دة، 
"إنهاء  إلى  احلاجة  تشمل  أال  يجب  املعّدلة  الرواية  هذه  اعتداال. 
االحتالل" وحتقيق "حلٍّ ما" لقضية الالجئني وحسب، بل أيضا 

احلاجة إلى مصاحلة تاريخية يّقدم فيها الطرفان تنازالت مؤملة. 

 مستقبل القدس

إن ال��ق��دس ه��ي م��ن امل��واض��ي��ع ال��ش��دي��دة احلساسية ف��ي ال��ص��راع 
اإلسرائيلي العربي. ومع أن هناك حال معقوال قد يكون قادرا على 
تأمني مصالح كّل طرف، إال أن كال من الطرفني يبدو متشككا جّدا 

جتاه اآلخر، لدرجة اخلوف من التسويات.  

خلفية
كانت القدس قد قسمت باخلط العسكري العام 1948، مع بقاء 
كّل العرب، باستثناء حّي واحد، في اجلانب األردنّي من اخلط، 
اليهود في اجلانب اإلسرائيلي. كما بقيت جميع األماكن  وجميع 
التاريخية اليهودية واملدينة القدمية في اجلانب األردني. وفي العام 
1967، بعد أيام من انتهاء حرب األيام الستة، قامت إسرائيل بضّم 
باقي املدينة. وعندما مّت تخطيط احلدود اجلديدة للقدس، لم تشتمل 
فقط على املدينة القدمية واألحياء العربية من القدس الشرقية، بل 
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توسعت نحو بعض القرى الواقعة في الشرق األبعد. وكنتيجة لهذا 
في  دائمني"  "مقيمني  الفلسطينيني  من  كبير  عدد  أصبح  القرار، 
مزايا  ويتمتعون بجميع  إسرائيلية،  إسرائيل. وهم يحملون هوية 

املواطنة اإلسرائيلية، باستثناء االنتخاب والترشيح.

مشكلة لها أبعاد
املدينة  األب��ع��اد:  م��ن  مجموعة  على  يحتوي  ال��ق��دس  م��وض��وع 
عامة،  نظر  وجهة  وم��ن  املناطق.  ومت��اس  املدينة،  بقية  القدمية، 
يبدو حّل البعدين األخيرين أقّل حساسية، مع أنه ليس سهال بأي 

شكل.
اليهودية  األحياء  جميع  أن  مبدئي  بشكل  الطرفان  يتفهم  أوال، 
سوف تبقى جزءا من إسرائيل، وأن كّل األحياء العربية، أو معظمها 
سيكون جزءا من الدولة الفلسطينية. ومعظم اإلسرائيليني يوافقون 
اجلنوبية  اجلوانب  في  الواقعة  الفلسطينية  األج��زاء  تكون  أن  على 
سوف  وتقريبا  فلسطينية.  أمالكا  املدينة  من  والشمالية  الشرقية 
لالجئني  شعفاط  ومخيم  عقب  كفر  إع��ادة  اإلسرائيليني  كّل  يدعم 
خارج  يقعان  لكنهما  رسميا،  للمدينة  يتبعان  وهما  الفلسطينيني، 
اجلدار األمني. كما أن معظم اإلسرائيليني سيوافقون على التخلي 
عن اجلزء اجلنوبي من جبل املكبر، وعن صور باهر. وسوف يكون 
عن  بالتخلي  اإلسرائيليني  إقناع  املمكن(  من  )لكن  الصعب  من 
نفسه(  وباالسم  املخيم،  )بجانب  وشعفاط  حنينا  بيت  ضاحيتي 
بسبب قربهما من األحياء اليهودية. مجمل العرب الذين يعيشون 

في املناطق املشار إليها يصل إلى 113،000 نسمة.
كما سيكون من األصعب إقناع اإلسرائيليني بالتخلي عن املناطق 
األقرب إلى املدينة القدمية، لكن ما يسمى تقسيم املدينة سيكون ممكنا 

إذا بقي جبل الزيتون بني يدي إسرائيل.

املدينة القدمية. مدينة القدس القدمية، مساحتها كيلو متر مربع، 
وهي محاطة باألسوار، مع وجود ثمانية أبواب، ومقسمة إلى أربع 
مناطق: مسلمة ومسيحية ويهودية وأرمنية. ومعظم املواقع الدينية 
اخلاصة بالديانات الثالث تقع داخل أسوار املدينة القدمية. بالنسبة 
الهيكل(؛  جبل  من  )ج��زء  املبكى  حائط  هو  موقع  أه��م  لليهود، 
الشريف(،  )احل���رم  نفسه  الهيكل  فجبل  للمسلمني  بالنسبة  أم��ا 

مبسجديه.
هناك على األقل خطتان مختلفتان تخصان الوضع النهائي للمدينة 
احلالية  الترتيبات  ستحفظ  منهما  وكل  اقتراحهما،  ميكن  القدمية، 
االعتراف  يتّم  أن  هو  األول  االقتراح  الدينية.  بالسلطات  اخلاصة 
اخل��اص.  نظامها  لها  خاصة"  "منطقة  باعتبارها  القدمية  باملدينة 
خاصة،  بوليسية  قوة  إلى  بها  يعهد  العام  والنظام  األمن  مسؤولية 
قوة دولية صغيرة(.  إسرائيليني وفلسطينيني )ورمبا مع  مكونة من 
اليهود والعرب الذين يقطنون املدينة القدمية ميكن أن يعتبروا مواطنني 

في إسرائيل والدولة الفلسطينية على التوالي. 
االقتراح الثاني يدعو إلى تقسيم املدينة القدمية. احلّي اليهودي، 
مبا فيه حائط املبكى، سيكون جزءا من إسرائيل، وسيلحق مبدينة 
القدس اإلسرائيلية. وبقية املدينة القدمية ستكون جزءا من الدولة 
حائط  قمة  ف��وق  متاما  ستكون  الدولتني  بني  احل��دود  الفلسطينية. 
املبكى، حيث يبدأ جبل الهيكل. ترسيم مثل هذه احلدود احلساسة 
بوضوح، ومبعايير أمنية، سيكون أمرا صعبا، لكنه ليس مستحيال. 
من وجهة نظر سياسية، هذا احلّل ميكن أن يعمل ما دامت األماكن 
التامة  السيادة  حتت  اإلسالمية  املقدسة  واألماكن  اليهودية  املقدسة 
طرف  ك��ّل  دام  وم��ا  التوالي،  على  الفلسطينية  وال��دول��ة  إلسرائيل 
يتمتع بتواصل مكاني كامل. سيكون الفلسطينيون أكثر ميال لقبول 
هذا االقتراح، ألن جميع مواقعهم الدينية ستكون على جانبهم من 

الفلسطينية  احلــدود  طول  على  إسرائيلي  تواجد  أّي  غياب  في 
تشجع  أن  إســرائــيــل  ســتــحــاول  املــصــريــة،  والفلسطينية  األردنـــيـــة، 
الدولتني،  بهاتني  االقتصادية  عالقاتهم  تقوية  على  الفلسطينيني 
التوجه  هذا  نتائج  فإن  ذلــك،  مع  إسرائيل.  على  اعتمادهم  لتقليل 
سوف تعتمد بشكل أساس على مستوى االنفتاح الذي ستعرضه مصر 
واألردن. الدولتان لن حتبا في الغالب تقدمي هذه املساعدة لالقتصاد 

الفلسطيني.
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احلدود. عدد كبير من اليهود، على أية حال، ينظرون إلى حائط 
املبكى كجزء من مكانهم األكثر قداسة، لذلك ستكون هناك مقاومة 

شديدة لقبول إسرائيل هذه التسوية.
يعبر  مم��رّ  نحو  الفلسطينيون  يتطلع  املكاني.  التواصل  مشكلة 
ببيت  الله  القدس من الشمال إلى اجلنوب، يستطيع أن يصل رام 
التامة،  سيطرتهم  حتت  املمّر  هذا  يكون  أن  يطلبون  وسوف  حلم، 
إسرائيل  تتطلع  نفسها،  وبالطريقة  النهائي.  الوضع  ترتيبات  في 
إلى خلق تواصل مكاني واسع بني القدس ومعاليه أدوميم. وسواء 
– 1 أم ال � وهي املنطقة الكبيرة الفارغة   E أكان ذلك سيضّم منطقة
الفلسطيني. احلّل  التواصل  � فإنه سيقطع  بني املدينة واملستوطنات 
الوحيد املمكن لهذه املعضلة هو إقامة طريق سريع )وجسر طويل( 
مينح الفلسطينيني ممّرًا آمنا في املساحة ما بني القدس ومعاليه أدوميم. 

إسرائيل لن متنح أكثر من ذلك.

 العالقات بني الدولتني
خالل فترة أوسلو أيد كثير من اإلسرائيليني مفهوم الدولتني، ليس 
ألنهم رأوا أن مثل هذه التسوية ال ميكن جتنبها وحسب، بل ألنهم 
آمنوا بأن خلق دولتني تعيشان بسالم جنبا إلى جنب سيساهم كثيرا 
في إنعاش االقتصاد اإلسرائيلي. وقد ركزت العملية السلمية في 
ذلك الوقت على املنافع االقتصادية واألمنية، وحتى على التعاون 
اسم  ذلك  على  بيريس  شمعون  أطلق  وقد  الطرفني.  بني  الثقافي 
"الشرق األوسط اجلديد"، وسّوق آخرون فكرة احلدود املفتوحة، 

كما في أوروبا الغربية. 
اليوم، أصبح واضحا أنه إذا حتققت اتفاقية سالم، فإنها ستستند 
إلى مفهوم مختلف متاما � مفهوم متشّبث باالنفصال بدال من التعاون. 
أية مفاوضات مستقبلية ستتخذ شكل لعبة صفرية، بدال من مشروع 
مشترك يتمتع فيه الطرفان بالتآزر. وبالطبع، هذا النقص في التآزر 

سيقّلص من الدافع للوصول إلى اتفاق.
هذا التغير في التوجه اإلسرائيلي نتج عن عاملني رئيسيني: األول 
حملة اإلرهاب التي انتشرت في إسرائيل في أيلول 2000. كثير من 
الهجمات قام بها فلسطينيون كانوا يعملون في إسرائيل )بتصريح 
من  اآلن  اإلسرائيليني  معظم  يخاف  كنتيجة،  تصريح(.  دون  أو 
يروا اآلالف منهم  أن  يتمّنون  بهم وال  يثقون  الفلسطينيني وهم ال 

يصلون للعمل في إسرائيل كّل يوم.

العامل الثاني هو الدميغرافيا. خالل "السنوات الطيبة" ألوسلو، 
ازداد عدد الفلسطينيني الذين حصلوا على املواطنة اإلسرائيلية كثيرا، 
قد  الظاهرة  هذه  إسرائيليات.  عربيات  من  للزواج  كنتيجة  أساسا 
حتدث ألنه لم تكن هناك ضوابط حقيقية على حركة الفلسطينيني من 
الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل. معظم اإلسرائيليني يخافون من 
مزيد من التغيرات الدميغرافية عبر تلك اخلطوط، ولذلك سيفضلون 

عدم السماح للفلسطينيني بالتواجد في إسرائيل بحرية.
هذان الهّمان يفسران الدعم الذي منح خلطة أريئيل شارون لفك 
نهاية  أنه في  أح��ّب فكرة  غ��زة. معظم اإلسرائيليني  االرت��ب��اط  في 
سوف  العاطفية  الفكرة  ه��ذه  ه��ن��اك".  وه��م  هنا،  "نحن  ال��ي��وم، 
تنسحب دون شك على أية خطة للوضع الدائم أيضا. بشكل أولّي، 
سيكون التعاون بني الدولتني محدودا، ويطرح فقط حني ال يكون 
داخل  محصورة  تكون  سوف  النشاطات  وهذه  آخر.  خيار  هناك 
واملجال  والطاقة،  واألمن،  البيئة،  ومواضيع  املياه  حقول:  ثالثة 

الكهرومغناطيسي.
ينعكس  سوف  واحلالية  السابقة  العقليات  بني  الكبير  الفارق  إن 
على احلقل االقتصادي. في الوقت احلالي، تشكل إسرائيل وغزة 
والضفة الغربية كيانا اقتصاديا، فهي تشترك في عملة واحدة )الشيكل 
اإلسرائيلي( و"غالف جمركي" عام. السلع التي تنتج في غزة ورام 
الله ميكن أن ترسل إلى األسواق في تل أبيب وكأنها منتجة في حيفا. 
املعابر  بكل  تتحكم  إسرائيل  ظلت  طاملا  فقط  ممكنة  الترتيبات  هذه 
إلى املناطق الفلسطينية. وفي سيناريو الدولتني، على أية حال، لن 
يكون هناك حضور إسرائيلي في حدود املعابر بني الدولة الفلسطينية 
الغالف  تغير  أن  إسرائيل  على  سيكون  ولذلك  ومصر؛  واألردن 
اجلمركي. بكلمات أخرى، ستتحول تنقالت السلع بني الدولتني 
إلى نشاط عادي للتصدير واالستيراد. وفوق ذلك، سيكون هناك 
جدار أمني على طول احلدود، وحركة الناس والسلع بني الدولتني 

سوف يسمح بها فقط من نقاط عبور مخولة.
الفلسطينية  احل��دود  ط��ول  على  إسرائيلي  تواجد  أّي  غياب  في 
تشجع  أن  إس��رائ��ي��ل  ستحاول  امل��ص��ري��ة،  والفلسطينية  األردن��ي��ة، 
الدولتني،  بهاتني  االقتصادية  عالقاتهم  تقوية  على  الفلسطينيني 
لتقليل اعتمادهم على إسرائيل. مع ذلك، فإن نتائج هذا التوجه 
الذي ستعرضه  تعتمد بشكل أساس على مستوى االنفتاح  سوف 
املساعدة  تقدمي هذه  الغالب  في  لن حتبا  الدولتان  مصر واألردن. 
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لالقتصاد الفلسطيني.

املمّر اآلمن
كما ذكر في الفصل 2 يرى الفلسطينيون أنه ما دامت غزة والضفة 
الغربية ستشكالن كيانا سياسيا واحدا في ترتيبات الوضع النهائي، 
فمن الضروري وجود ممّر أرضي يصل بينهما وإال، كما يحتّجون، 
فلن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة. مطلب هذا املمّر اآلمن 

حساس، لكنه ممكن احلّل.
طبقا للموقف الفلسطيني، يجب أن يكون هناك ممران على األقّل، 
يتخذان شكل طرق تربط غزة برام الله واخلليل. من وجهة نظرهم، 
هذان الطريقان يجب أن يخدما الفلسطينيني فقط وال يجوز أن تكون 

فيهما مراقبة إسرائيلية.
سوف توافق إسرائيل من حيث املبدأ على ممّر آمن، لكن إذا توفرت 
لذلك ثالثة شروط: األول، أن تكون املمرات حتت املسؤولية األمنية 
وضع  صالحية  إسرائيل  متنح  أن  والثاني،  الكاملة.  اإلسرائيلية 
أن  والثالث،  املمرات.  باستخدام  له  يسمح  مبن  تتعّلق  محددات 
على الفلسطينيني أن يقبلوا بالتبادل حّق إسرائيل في ممّر آمن مشابه 
في أراضي الدولة الفلسطينية )مثال، الطريق السريع 443 بني تل 

أبيب والقدس، كما نوقش في فصل "الترتيبات األمنية"(. 

القسم الثاني: 
حلول بديلة

نظرة عامة
إن مقاربة الدولتني � على األقل وفق النسخة التقليدية املعروضة 
اإلسرائيلي  للصراع  املمكن  الوحيد  احل���ّل  ليست    � الساحة  ف��ي 
لكن  فقط،  فيها  طرفني  انخراط  هي  الوحيدة  مّيزتها  الفلسطيني. 
تلك هي نقطة ضعفها األكثر وضوحا أيضا. وكما ذكر سابقا، فقد 
خلق هذا التوجه التقليدي لعبة صفرية: حجم املكسب في طرف، 

يعني حجم اخلسارة في الطرف اآلخر. 
مع توقع الفشل في حتقيق تسوية تستند إلى مفهوم العام 2000، 
التعرف على احتماالت  املهم  ووجود مأزق منذ ذلك احلني، من 

أخرى. 
االقتراحان اللذان يقّدمان في الفصلني 9، 10 يطرحان أفكارا 

بديلة على الطاولة، ويقدمان مسارات مختلفة حلّل الصراع.

 اخليار األردني
العربية األخ��رى، لم توافق األردن على  ال��دول  مثل غيرها من 
خطة األمم املتحدة األصلية لتقسيم فلسطني االنتدابية. وإثر مغادرة 
اجليش البريطاني في نيسان 1948، احتّل اجليش امللكي األردني 
الضفة الغربية. ومنذ ذلك احلني حتى حزيران 1967، ظلت املناطق 
التامة. واستمرت إسرائيل في إدارة املنطقة  حتت السيادة األردنية 
وفق القانون األردني بعد 1967. وفوق ذلك، استمّر العرب في 
تلك املنطقة ُيعَرفون كمواطنني أردنيني، واستمّر تعاملهم بالدينار 
اإلسالمية  األماكن  عن  رسميا  مسؤولة  األردن  وكانت  األردن��ي، 

املقدسة، مبا في ذلك احلرم الشريف.
بني 1967 و 1993، ناقشت إسرائيل توجهني أوليني يتعلقان 
بوضع الضفة الغربية. اقترح حزب الليكود أن تقوم إسرائيل بضّم 
املناطق، ومبنح العرب الذين يعيشون فيها نوعا من احلكم الذاتي. 
وتقدم حزب العمل باقتراح لتقسيم املناطق إلى ثالثة أقسام. املنطقة 
الوسطى، موطن معظم الفلسطينيني، تعاد إلى األردن، بينما تضّم 
إسرائيل "شريطني" في الشرق والغرب. أما فكرة الدولة الفلسطينية 

املستقلة، فقد كانت مرفوضة متاما.
في العام 1988 عقد اجتماع سّري في لندن، بني امللك حسني، 
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هو  بيريس،  شمعون  اإلسرائيلية  اخلارجية  ووزي��ر  األردن،  ملك 
هناك،  املناقشات  املوضوع.  حول  الثنائي  احلوار  في  قمة  اجتماع 
من  ج��زءا  الغربية  الضفة  معظم  اعتبار  ثالث:  خيار  على  رك��زت 
إسرائيل  كانت  املفهوم،  لهذا  وطبقا  فلسطينية.  أردنية  فيدرالية 
ستتخلى عن معظم املناطق، وسيتحّرر الفلسطينيون من االحتالل 
اإلسرائيلي، ويتمتعون باستقالل محدود. وفي الوقت ذاته، كانت 
قوات مسلحة  بنشر  لها  التي سيسمح  الوحيدة  الدولة  األردن هي 
املنطقة. لكن رئيس احلكومة اإلسرائيلية إسحق شامير رفض  في 
األردن  أن  حسني  امللك  أعلن  طويل،  غير  وق��ت  وبعد  الفكرة. 
التي  السنوات  الغربية. وفي  الضفة  ستتوقف عن متثيل فلسطينيي 
تلت ذلك، أكدت األردن أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل 
الشرعي والوحيد للفلسطينيني. وهكذا أصبحت الدولة الفلسطينية 

هي احلّل الوحيد املقبول. 

اخليار األردني اآلن
حتى الفترة األخيرة، كانت فكرة طرح أي حّل غير منوذج الدولتني 
غير مقبولة كليا بالنسبة جلميع األطراف. اليوم، ترتفع أصوات بني 
خيار  يشبه  بتوجه  تطالب  وإسرائيل،  األردن  وفي  الفلسطينيني، 
الفيدرالية األردنية قبل سنوات. احلافز الرئيس لهذه النقلة هو نهوض 
حماس. في األردن، يقلق كثيرون من أن أية دولة فلسطينية تقام في 
الضفة الغربية، سوف تقع حتت سيطرة حماس، متاما كما حدث 
في غزة. وبالتوازي مع تنامي نفوذ اإلخوان املسلمني في األردن، 
فإن تطّورا مثل هذا قد يتسبب في انهيار النظام احلالي في عمان. 
ويدرك مفكرون طليعيون معينون في األردن أن االتفاقية اإلسرائيلية 
هي  النتيجة،  ه��ذه  دون  حت��ول  أن  ميكن  التي  الوحيدة  الفلسطينية 
عمان  سيمّكن  التحرك  هذا  واألردن.  الغربية  الضفة  بني  فيدرالية 

من فرض سيطرتها، وإفشال أية إمكانية للتحالف بني حماس في 
الضفة الغربية والفلسطينيني في األردن، الذين يشكلون اآلن أكثرية 

السكان في تلك البالد. 
من ناحيتهم، يعتقد كثيرون من املعتدلني الفلسطينيني في الضفة 
الغربية أن كيانا فلسطينيا مستقال في الضفة الغربية وغزة لن يكون 
دولة قابلة للحياة. وعاجال أو آجال، ستقع هذه احلالة غير املستقرة 
يعيشوا  أن  املعتدلون  الفلسطينيون  ويفضل  حماس،  سيطرة  حتت 

حتت حكم األردن، بدال من حماس. 
من املهم أن يالحظ أن معظم الفلسطينيني لم يكافحوا قط من أجل 
حتقيق دولة مستقلة في غزة � الضفة الغربية في املقام األول. كّل ما 
حياة  يعيشوا  وأن  اإلسرائيلي،  االحتالل  من  التحّرر  هو  يريدونه 
طبيعية، لكنهم ال يهتمون كثيرا بالشكل الدقيق للحالة السياسية. 
أخذ  معه  نهض  ال��ذي  واحللم  عرفات  ياسر  طموح  كانت  الدولة 
يضعف بعد وفاته. إن أحد أسباب ضعفه هو استمرار إسرائيل في 
الفلسطينيون يظنون أنها ستشكل  بناء املستوطنات في مناطق كان 
دولتهم. مثل هذه العوامل جعلت املعتدلني الفلسطينيني يدركون 
أن الدولة ليست هي الهدف الوحيد املهّم، خصوصا إذا كان مقدرا 

لها أن تكون صغيرة وغير متواصلة.
إن قيادة السلطة الفلسطينية احلالية هي التي ستكون أكبر خاسر 
إذا أقّر اخليار األردني، وهذه القيادة متثل نسبة ضئيلة من املجتمع 
الفلسطيني. وبتحديد أدق، يتوزع املجتمع الفلسطيني احلالي على 
أي  ويعارضون  حماس  يؤيدون  الذين  أولئك  جماعات:  ثالث 
حّل سياسي؛ وأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالدولة الفلسطينية؛ 
ثم املجموعة الثالثة، األغلبية الصامتة من الشعب، الذين يريدون 
حال محترما. وبقدر ما تكون هذه املجموعة الثالثة معنية، فإن اخليار 
األردني هو مبستوى جودة الدولة الفلسطينية )ويجب أن يالحظ أن 

في الوقت احلاضر، ليس هذا احلّل البديل موضع نقاش جاد. ومع 
أن حظوظه في النجاح ليست أقّل من توجه الدولتني بأي حال، إال 
أن طرح هذا املوضوع ليس صحيحا من ناحية سياسية بعد. مثل هذا 
املقترح يضعف ما اعتبره املجتمع الدولي، وخصوصا العالم العربي، 
حال "شرعيا". هذا ال يعني أن املعيار احلالي أكثر وضوحا، لكنه يظهر 
استبدال  من مجرد  أكثر  ذكــي،  تسويق  إلى  املثال سيحتاج  تغيير  أن 

خطة بأخرى.
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بعضهم ميكن أن يدعم بدال من ذلك دولة ثنائية القومية، وهو ما يراه 
كثير من اإلسرائيليني نهاية للطموح القومي(. 

فكرة  عن  يتخلوا  أن  ميكن  الفلسطينيني  من  كثيرين  أن  وحقيقة 
الدولة، ال تعني أنهم مستعدون لفقدان هويتهم القومية الفلسطينية. 
 � الرئيسيني  هدفيهم  أن  يفهمون  ألنهم  الصحيح،  هو  العكس  بل 
حياة أفضل وسيادة فلسطينية )محدودة، لكنها حتظى باالعتراف( 
الفيدرالية  من  جزءا  الغربية  الضفة  أصبحت  إذا  يتحققا  أن  ميكن   �

األردنية.
وبقدر ما يعني األمر إسرائيل، ال يطرح هذا االقتراح معضالت 
كبيرة. وألسباب واضحة، سيفضل معظم اإلسرائيليني أن يقدموا 
على تنازالت، وأن يقّدموا أراضي إلى دولة موثوق بها مثل األردن، 
فلسطينية،  بإقامة دولة  أن يجلبوا ألنفسهم خطرا أصيال  بدال من 

يخشى كثيرون من أنها ستكون عدوا خطيرا. 
في الوقت احلاضر، ليس هذا احلّل البديل موضع نقاش جاد. 
بأي  الدولتني  توجه  من  أق��ّل  ليست  النجاح  في  حظوظه  أن  وم��ع 
ناحية سياسية  حال، إال أن طرح هذا املوضوع ليس صحيحا من 
بعد. مثل هذا املقترح يضعف ما اعتبره املجتمع الدولي، وخصوصا 
العالم العربي، حال "شرعيا". هذا ال يعني أن املعيار احلالي أكثر 
وضوحا، لكنه يظهر أن تغيير املثال سيحتاج إلى تسويق ذكي، أكثر 

من مجرد استبدال خطة بأخرى.
تنفيذه  فإن  الطاولة،  على  النهاية  في  األردن��ي  اخليار  وضع  إذا 
سيحتاج إلى ما هو أكثر من اتفاقية ثنائية إسرائيلية أردنية )التوجه 
الذي اقترح العام 1988(. بدال من ذلك، يجب أن تخرج التسوية 
النهائية من مفاوضات ثالثية، ففي نهاية األمر، الوقت الذي كان فيه 
اآلخرون يّتخذون القرارات للفلسطينيني )كما فعل بيغن والسادات 

العام 1979( قد انتهى.

احلّل اإلقليمي
من  اثنتان  مضطرب،  بشكل  تزامنت،  األخ��ي��رة  السنوات  في 
الوقائع األساسية املتعلقة بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وبشكل 
متعاكس، لكن في الفضاء نفسه. فمن ناحية، حّل الصراع مهّم، 
مثلما كان عليه األمر في أي وقت مضى. ومن ناحية أخرى، احلّل 

مستحيل، ما دام الطرفان ال يلتزمان بالتوجه احلالي املقبول.

ملاذا سيفشل التوجه احلالي؟
الصراعات  عن  نسبيا  مختلفة  الفلسطينية  اإلسرائيلية  احلالة  إن 
األخرى. معظم النزاعات احلالية القائمة � كما هي احلال بني الهند 
وباكستان حول كشمير، وإسرائيل وسورية حول هضبة اجلوالن، 
وعشرات من احلاالت األخرى � هي شؤون إقليمية جرى التعامل 
مع تأثيراتها املؤملة لعقود. الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مختلف، 

لثالثة أسباب على األقل:
يعيش الشعب الفلسطيني حتت االحتالل، وفي ظروف غير مقبولة 

في القرن احلادي والعشرين.
دولة إسرائيل ال تستطيع أن تقّرر حدودها اخلاصة املعترف بها، 

قبل انتهاء الصراع.
للصراع آثار إقليمية ودولية مؤملة.

قبل ثماني سنوات، اقترح الرئيس كلينتون خطة تسوية مفّصلة 
ومتوازنة حلّل الصراع، بدا أنها حتقق متطلبات الطرفني. من نظرة 
اخلطة،  استعادة  املمكن  من  أن  يتصّور  أن  لإلنسان  ميكن  أول��ى، 
وإقرارها، وتنفيذها. عمليا، هذا التوجه سوف يفشل مرة أخرى، 

لسبب جزئّي يتعلق بأربع معضالت أساسية:
وجود حماس. حتى لو فقدت حماس أكثريتها النيابية، وسيطرتها 
على حكومة غّزة نفسها، فإن احلركة ستظل قوية مبا يكفي لتفجير 
أّي حّل دبلوماسي موضوع في االعتبار في الوقت احلالي. حماس 
ستعيد ترتيب مستوى عنفها، خصوصا في غزة، حتى يطرح أمام 
املجموع الفلسطيني، الذي يؤيد احلركة حاليا، حّل حقيقي ملأزقهم. 
اإلستراتيجية "البسيطة" للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة 

وحدها ليست ذلك احلّل. 
قبل أن تتّم مناقشة مفيدة ألية مادة، يجب أن  مشكلة العملية. 
يكون هناك اتفاق حول العملية. إسرائيل والفلسطينيون املعتدلون 
لديهما توّجهات متناقضة حول هذا املوضوع. إسرائيل تصّر على 
املنظمات  جميع  تفكيك  بعد  إال  الدبلوماسية  املفاوضات  تبدأ  أال 
جانبهم،  من  الفلسطينيون،  األمنية.  املشكالت  وحّل  اإلرهابية 
املنظمات  إقناع تلك  نوايا حملاولة  تتواجد لديهم  يصّرون على أال 
بأن تلقي سالحها، قبل أن يتم التوصل إلى حّل سياسي شامل، 

يتضمن جداول زمنية جاهزة وملتزما بها.
ما  أقصى  السياسي،  البقاء  مبعايير  الفجوات.  العجز عن جسر 
تستطيع أية حكومة إسرائيلية أن تقدمه هو أقّل من أدنى ما تستطيع 
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 .2000 منذ  توسعت  الفجوة  وهذه  تقبله.  أن  فلسطينية  حكومة 
صفرية،  لعبة  أصبح  التقليدي  الدولتني  منوذج  سابقا،  ذكر  وكما 
يقّدم حوافز غير كافية للطرفني، حتى يركبا اخلطر، ويتحركا إلى 

األمام.
الناجت الذي ال ميكن مساندته بالضرورة. على فرض أن املستحيل 
حصل، أي مّت التغلب على العقبات الثالث السابقة، ومّت التوصل 
إلى اتفاقية سالم شامل. وعلى فرض أوسع، أن تلك االتفاقية مّت 
تنفيذها عمليا )مبا في ذلك إخالء 100،000 إسرائيلي من الضفة 
الغربية(؛ فحتى في مثل هذه احلالة، ال توجد فرصة في أن يكون 
أي حّل بأسلوب كلينتون مستقّرا ودائما، لسببني على األقل: الدولة 
الفلسطينية لن تكون قابلة للحياة، وحدود إسرائيل لن تكون قابلة 
للدفاع عنها. إن مزيج هاتني املشكلتني سوف يلقي بالطرفني حتما 

في دائرة من العنف.

منوذج جديد
من  مقبولة  تكون  أن  ميكن  فلسطينية  دول��ة  إقامة  أن  عن  بالرغم 
جميع اجلهات ذات الصلة، إال أنه من احملتمل أن ال يكون خلق 
جيدا  األردن  ونهر  املتوسط  األبيض  البحر  بني  لشعبني"  "دولتني 
جهودا  يبذل  لن  الطرفني  من  أيا  أن  التوقع  وميكن  الطرفني.  لكال 
حقيقية للتوصل إلى حل يعتبره غير جذاب. كل ما متت جتربته خالل 
السنوات الثماني املاضية حتت عنوان "العملية السلمية" شكل بسبب 
ذلك ما هو أكثر قليال من جهود عقيمة تنقصها نوايا صادقة لتسهيل 

التوصل إلى اتفاقية. 
أفكار جديدة في حّل  املهم حقن  اإلدراك، من  على ضوء هذا 
هذه  مثل  وفاعلية.  جاذبية  أكثر  يصبح  حتى  التقليدّي،  الدولتني 
الفكرة تركز على العالم العربي، حيث تبدو الدول املعتدلة مثل مصر 

واألردن والسعودية مستعّدة أكثر من أي وقت مضى لالنخراط في 
العملية السلمية. االقتراح التالي، اخلاص باتفاقية سلمية إقليمية، 
إسرائيل  مينح  بينما  أهمية،  أكثر  دوًرا  ال��دول  لهذه  يوفر  أن  ميكن 

والفلسطينيني حال فعاال وجذابا.

شروط اتفاقية إقليمية
مصر. ستقوم مصر بنقل منطقة في جنوب غزة على طول شاطئ 
البحر األبيض املتوسط إلى سيادة الدولة الفلسطينية اجلديدة. هذه 
املنطقة ستبلغ مساحتها حوالي 600 كيلومتر مربع، وهي متتد 30 
كيلومترا إلى اجلنوب، مبا في ذلك 20 كيلومترا من الساحل. هذه 
ومدينة  عصريا،  ميناء  حتتضن  أن  تستطيع  مساحة  ستوفر  األبعاد 
بعيدا  الغربي،  اجلنوب  في  واسعا  ومطارا  ساكن،  ملليون  جديدة 
املنطقة ستكون مساوية  اإلمكان.  بقدر  اإلسرائيلية  األراض��ي  عن 
في احلجم لنسبة 13% من الضفة الغربية )حجم املنطقة التي ستضّم 

إلى إسرائيل، كما ستوصف الحقا(.
األردن. ستنقل األردن أرضا بجانب نهر األردن � مبساحة تساوي 
اجلديدة.  الفلسطينية  ال��دول��ة  سيادة  إل��ى   � الغربية  الضفة  من   %5
وقد  الفلسطينيني.  بالسكان  مكتّظة  ملنطقة  األولوية  تكون  سوف 
إلى سيادتها. على  بنقل أراض سعودية  تعوض األردن عن ذلك 
أية حال، من املهم أال تكون مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي 

تقدم األرض.
إسرائيل. سوف تضيف إسرائيل حوالي 13% من الضفة الغربية 
التي ستضّم سوف تتبع املسار  إلى أراض حتت سيادتها، واملنطقة 

األصلي للجدار األمني بقدر أو بآخر. يضاف إلى ذلك:
ستنقل إسرائيل إلى السيادة املصرية مساحة في جنوب النقب، 
على امتداد حدود سيناء. حجم هذه املنطقة سيتقّرر خالل مفاوضات 

الدولة الفلسطينية. سيحصل الفلسطينيون على مساحة تساوي 
105% من "املساحة في حدود 1967". وحتديدا، ستتضمن هذه األرض 
املساحة املعّدلة ملا قبل 1967، واألراضي املنقولة من مصر )املساوية ملا 
سيتنازل عنه الفلسطينيون إلسرائيل في الضفة الغربية(، واألراضي 
املنقولة من األردن )املساوية حلوالي 5% من الضفة الغربية(. األراضي 
املضافة ستخلق فرقا اقتصاديا كبيرا لدى الفلسطينيني، وتسّهل حّل 

مشكلة الالجئني مبنح كثيرين مستقبال مضيئا في "غزة الكبرى".
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متعددة األطراف.
سوف تسمح إسرائيل بحفر نفق داخل أراضيها )شمالي إيالت( 
يصل بني األردن ومصر، فيمنح األخيرة اتصاال أرضيا بدول اخلليج 
الكاملة. من  املصرية  السيطرة  النفق سيكون حتت  الفارسي. هذا 
الناحية املصرية، سيتصل النفق بشبكة طرق، وخّط قطار، وأنابيب 
بامليناء  مرتبطة  النهاية  في  ستكون  التحتية  البنية  هذه  وغ��از.  نفط 
األبيض  البحر  شاطئ  على  اجل��دي��دة  واملدينة  وامل��ط��ار  الفلسطيني 

املتوسط، ضمن "غزة املوسعة".
معاهدتها  في  العسكري  امللحق  تعديل  على  إسرائيل  ستوافق 
للسالم مع مصر، بطريقة متّكن القاهرة من فرض مزيد من السيطرة 

على صحراء سيناء.
الطريق  خريطة  تدعمه  )ال��ذي  مطلبها  إسرائيل  تتناسى  س��وف 
اخلاصة بالرباعية( بأن جتعل املفاوضات السياسية مسبوقة بتفكيك 

املنظمات اإلرهابية أواًل، وحّل املشاكل األمنية.
الدولة الفلسطينية. سيحصل الفلسطينيون على مساحة تساوي 
ستتضمن  وحت��دي��دا،   ."1967 ح��دود  في  "املساحة  من   %105
هذه األرض املساحة املعّدلة ملا قبل 1967، واألراضي املنقولة من 
الضفة  في  إلسرائيل  الفلسطينيون  عنه  سيتنازل  ملا  )املساوية  مصر 
الغربية(، واألراضي املنقولة من األردن )املساوية حلوالي 5% من 
الضفة الغربية(. األراضي املضافة ستخلق فرقا اقتصاديا كبيرا لدى 
كثيرين مستقبال  الالجئني مبنح  الفلسطينيني، وتسّهل حّل مشكلة 

مضيئا في "غزة الكبرى".

التعامل مع املصالح اخلاصة
باإلضافة إلى تلك التنازالت الرسمية واإلحلاقات، سوف يحصد 

يتعلق  بعضها  اإلقليمي،  احل��ّل  من  وضوحا  أقل  فوائد  طرف  كل 
مبصالح وطنية طويلة املدى.

في  االقتصادية  الظروف  وصعوبة  السكانية،  الكثافة  األردن. 
غزة، أجبرت فلسطينيني كثيرين على االنتقال إلى األردن. احلكومة 
الهاشمية، القلقة على التوازن الدميغرافي في اململكة، معنية بوقف 
مثل هذه الهجرة، سواء أكانت من غزة أو الضفة الغربية. إنشاء مدينة 

جديدة في غزة املوسعة سيهدئ هذه املشكلة.
ل��ألردن ميناء أو ممّر أرض��ي إلى شاطئ  إلى ذل��ك، ليس  إضافة 
البحر األبيض املتوسط. كنتيجة، فإن التجارة ومصادر الطاقة التي 
تصدر من دول اخلليج إلى أوروبا الغربية والواليات املتحدة ال متّر 
عبر اململكة. إنشاء نفق يصل بني األردن ومصر وامليناء الفلسطيني 
إلى  للصادرات  ترانزيت  محطة  تكون  أن  ل��ألردن  سيتيح  اجلديد 

الدول الغربية.
األرض،  عن  والتنازالت  اإلسرائيلي  النفق  إلى  إضافة  مصر. 

سوف تستفيد مصر من عديد من اجلبهات األخرى:
نقل السلع والنفط والغاز من دول اخلليج، عبر النفق اجلديد، 
واألراضي املصرية، ثم عبر امليناء الفلسطيني اجلديد، سيمّد احلكومة 

املصرية بضرائب ترانزيت كبيرة.
يعيش نصف السكان املصريني تقريبا على العمل الزراعي. لكن 
املصادر املائية املتاحة تتناقص، حتى مع زيادة عدد السكان وذلك 
لهذه  الوحيد  احل��ّل  سيكون  جيلني،  أو  جيل  خ��الل  خطير.  من��ط 
سيتطلب  األمر  هذا  املياه.  لتحلية  ضخمة  محطات  إقامة  املشكلة 
من  وكجزء  كليهما.  متلك  ال  ومصر  ومتويال  متقدمة  تكنولوجيا 
اتفاقية السالم اإلقليمية، ميكن أن تقدم ملصر استثمارات دولية في 

مثل هذه احملطات.

نظريا، يبدو حّل الدولتني املألوف مبقاييس كلينتون قابال للتحقق. لو 
مّت حتليل كّل قضية بشكل منفصل، فمن املمكن إيجاد حّل، متاما كما فعل 
الرئيس كلينتون في كانون األول 2000. مع ذلك، فإن على اإلنسان أن يكون 
مفرطا في تفاؤله حتى يصّدق أن كل املشكالت ميكن أن حتّل. هي ليست مجرد 
مفاوضات تبادل جتاري، فأي توجه تقليدي معّرض ألن تعيقه مشاكل جديدة 
كبيرة، مثل صعود حماس، أو الصعوبة التي تأكدت عند إعادة توطني عدد كبير 
من اإلسرائيليني، وفوق ذلك كله، النقص الشامل في الثقة املتبادلة. واحتمال 
حّل أي من هذه املشاكل اجلديدة ضيق؛ واحتمال حّل جميع املشاكل يكاد يكون 

صفرا.
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في  املختلفة  الدولية  العمليات  مركز  من  أقصيت  مصر  أن  مع 
السنوات األخيرة، إال أن مشاركتها القيادية في التوصل إلى حّل 
سلمي إقليمي سوف تعيد البالد إلى املقدمة. سيكون واضحا أمام 
الصراع  يستمّر  س��وف  املصري،  الكرم  دون  أن��ه  الدولي  املجتمع 
الشرق  في  إدامة االضطراب  في  املتواصل  الفلسطيني  اإلسرائيلي 

األوسط. 
مع أن مصر ستطالب بالتخلي عن حوالي 1% من صحراء سيناء، 
توافق  عندما  الباقية،   %99 نسبة  على  سيطرتها  من  ستزيد  فإنها 

إسرائيل على تعديل امللحق العسكري في اتفاقية السالم الثنائية.
إسرائيل. إلسرائيل مصلحة واضحة في إنهاء الصراع، واخلطة 
ل��دول  النشط  االن��خ��راط  احتماال.  أكثر  ال��ه��دف  جتعل  اإلقليمية 
في  اخلطة  صدقية  سيعزز  عنيدين(  كمشاهدين  فقط  )ليس  أخرى 
عيون اجلمهور اإلسرائيلي. هذا التوجه سيحقق مزيدا من املصالح 

اإلسرائيلية احملددة أيضا:
نسبة كبيرة من املواقع اإلسرائيلية احليوية ستبقى حتت السيطرة، 

ضمن نسبة 13% من الضفة الغربية التي ستضّم.
إسرائيلي   30،000 حوالي  تخلي  أن  إسرائيل  على  سيكون 
اجلمهور،  قبل  م��ن  مقبول  ع��دد  وه��و  الغربية،  الضفة  م��ن  فقط 
وميكن التعامل معه باملعايير السياسية واالقتصادية. خطط السالم 
األخرى تستلزم ترحيل أكثر من100،000  إسرائيلي، وهي فكرة 

غير عملية.
األردن  يربط  الذي  النفق  عبر  والسلع  اخلاصة  السيارات  حركة 
من  يسافرون  الذين  الفلسطينيني  عدد  كبير  بشكل  ستقلص  مبصر 

وسط إسرائيل عبر املمّر اآلمن بني غزة والضفة الغربية. 
الدولة الفلسطينية. إجناز معاهدة سالم تنهي الصراع، وفي الوقت 
الدولة  في  الفلسطيني  للشعب  األساسية  املصالح  حتقيق  نفسه، 
حال  إن  أول��ى.  فلسطينية  مصلحة  يشكالن  األول��ي��ة،  الفلسطينية 
إقليميا ميكنه أن يحقق هذه املصالح، كما ميكنه أن يحقق حاجات 

أخرى أكثر حتديدا:
أحد مطالب الفلسطينيني الرئيسة أن تنسحب إسرائيل من مناطق 
غزة والضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب 1967، وأن تنقلها إلى 
التي ستنقلها األردن  الفلسطينية. مع ذلك فإن املساحات  السيادة 
أكبر  دولة  اإلقليمية، ستنشئ  اخلطة  الفلسطينيني حتت  إلى  ومصر 

من مجموع مناطق ما قبل 1967.

العقد  وم��ع  سكانية،  كثافة  العالم  مناطق  أكثر  هي  احلالية  غ��زة 
التالي، من املتوقع أن يزيد عدد سكانها بنسبة 150%، ليصل إلى 
الزراعة  قائم على  اقتصاد غزة  حوالي 4ر2 مليون نسمة. ومبا أن 
يسمح  ال  ل��ألراض��ي  احل��ال��ي  احلجم  ف��إن  التقليدية،  والصناعات 
بتشكيل مجتمع مستقر في املستقبل. االمتداد املصري وحده، كما 
فلسطينية  دولة  من  جزءا  تكون  بأن  لغزة  سيسمح  سابقا،  وصف 
فعالة. بوجود البنية التحتية املتعلقة بوصل دول اخلليج مبصر )عبر 
نفق إسرائيلي إلى األردن(، فإن غزة الكبرى وامليناء الذي سيقام 
ومحطات  التحتية،  بنيتهما  في  كبير  لتطوير  هدفا  سيكونان  هناك 
هذا  الغربية.  ال��دول  إل��ى  الطاقة  وم��ص��ادر  السلع  لتصدير  رئيسة 

التحويل سيعزز اقتصاد الدولة اجلديدة بقوة.
وستكون هناك جدوى كبرى ملثل هذا التطور االقتصادي، وملمح 
حيوي من احلّل اإلقليمي عموما هو أنه سيقّوي االعتدال السياسي، 

ويقّلص خطر سيطرة حماس إلى درجة كبيرة.
لديهم  املتعددون  الدوليون  الصراع  وسطاء  ال��دول��ي.  املجتمع 

أسباب وافرة لدعم احلّل اإلقليمي:
الدعم  في  هائلة  متويالت  استثمار  في  الدولي  املجتمع  يستمر 
اإلنساني للشعب الفلسطيني. حّل الصراع، سيسمح بإعادة توجيه 
اقتصاد  وتقدم  الفلسطينية،  التحتية  البنية  تطور  نحو  األموال  هذه 
الدولة اجلديدة. بكلمات أخرى، الرأسمال الغربي ميكن أن يستثمر 
في شراء "شبكة صيد" من أجل دولة مكتفية ذاتيا، بدال من شراء 

السمك للمواطنني الفلسطينيني اجلياع بشكل غير محدد.
بني  العالقات  على  سلبيا  يؤثر  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع   
الدول الغربية والدول العربية واإلسالمية؛ كما يؤثر على التوازن 
االجتماعي الداخلي في الدول األوروبية الغربية. إن استمراره يثير 
تقوية  في  ويساعد  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات  بني  اإلحباط 
وإنهاء  املتطرفة.  اإلسالمية  واحل��رك��ات  للغرب  املعادية  العناصر 
الصراع، كجزء من معاهدة سالم إقليمية عامة، بطريقة مقبولة من 

كّل األطراف، سوف يطفئ فتيل هذه التأثيرات السلبية.
احلّل اإلقليمي الذي وصف هنا يتوافق مع التوجه الدولي السائد 
جتاه هذه املشاكل، وحتديدا أن الطريقة الصحيحة حلّل الصراعات 
تكون بتحقيق اتفاقية دولية قائمة على قواعد اقتصادية، ال تسوية 

سياسية قائمة على اعتبارات أمنية فقط.
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استنتاجات
نظريا، يبدو حّل الدولتني املألوف مبقاييس كلينتون قابال للتحقق. 
حّل،  إيجاد  املمكن  فمن  منفصل،  بشكل  قضية  كّل  حتليل  مّت  لو 
متاما كما فعل الرئيس كلينتون في كانون األول 2000. مع ذلك، 
أن كل  تفاؤله حتى يصّدق  في  يكون مفرطا  أن  اإلنسان  فإن على 
املشكالت ميكن أن حتّل. هي ليست مجرد مفاوضات تبادل جتاري، 
مثل  كبيرة،  تعيقه مشاكل جديدة  تقليدي معّرض ألن  توجه  فأي 
توطني عدد  إع��ادة  عند  تأكدت  التي  الصعوبة  أو  صعود حماس، 
كبير من اإلسرائيليني، وفوق ذلك كله، النقص الشامل في الثقة 
املتبادلة. واحتمال حّل أي من هذه املشاكل اجلديدة ضيق؛ واحتمال 

حّل جميع املشاكل يكاد يكون صفرا.
حاول جزء من هذه الورقة أن يحدد ما هو مطلوب حلّل كّل مساحة 
في الصراع بني الطرفني. وبغض النظر، من الصعب اإلميان أن حال 
شامال يقوم على املفهوم التقليدي للدولتني ميكن التوصل إليه في 
املستقبل املنظور. حتت هذه الظروف، من املهم تفحص احتماالت 
أخرى إلنهاء الصراع، بدال من اإلصرار على مفهوم باء بالفشل أربع 

مرات على األقل، خالل العقود السبعة املاضية.
ب��أن��ه ال "اخل��ي��ار األردن����ي" وال "احل��ّل  ال��ق��راء  ق��د يحتج بعض 
اإلقليمي" ميلكان حظا أوفر في النجاح من التوجه التقليدي. وإذا 
قادرين  الواقع  الدولي في  الالعبون اإلقليميون واملجتمع  لم يكن 
على أن يتقدموا ويحلوا الصراع كما هو مقترح هنا، فإن احملصلة 
في  واالس��ت��م��رار  م���أزق،  مواجهة  ستكون  لذلك  احتماال  األك��ث��ر 
االجتاهات احلالية. بكلمات أخرى، سوف تستمر القوى الراديكالية 
اإلسالمية في النمو في املناطق، وسوف تبقى السلطة الفلسطينية 
مثل  بسيطرتها على غزة. وحتت  ضعيفة، وسوف حتتفظ حماس 
هذه الظروف، تصبح االتصاالت الطبيعية واالقتصادية بني الضفة 
الغربية وغزة أكثر ضعفا، ومفهوم الكيان الواحد سوف يصبح أقل 
إسرائيل  ج��دار  يصبح  سوف  نفسه،  الوقت  وفي  وضوحا.  فأقل 
في  الدفاع اإلسرائيلية  قوات  ثباتا، وستستمّر  أكثر  األمني حدودا 

تنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية، كما سيتزايد عدد املستوطنني 
بثبات. 

إن هذا السيناريو السيء بالرغم عن ذلك سوف يستمّر لفترة طويلة 
إسرائيل  أن  ومع  لإلسرائيليني.  بالنسبة  األق��ل  على  الوقت،  من 
لدى  احلقيقيون  اخلاسرون  فسيكون  متزايدا،  دوليا  نقدا  ستواجه 

تعديل احلالة غير احملددة هم الفلسطينيون. 
وعلى املدى البعيد، فإن غياب حّل � وخصوصا فقدان الثقة بأن 
حال سيكون في الطريق � ستكون له نتائج قاسية. على سبيل املثال، 
قد يقود في نهاية األمر إلى انتفاضة ثالثة، أو إلى صدام عسكري بني 

إسرائيل وحماس في غزة.
اإلسرائيلي  الصراع  أن  تفهم  أن  األط��راف  جميع  على  أخيرا، 
األوسط.  الشرق  في  األخ��رى  باملشاكل  كثيرا  يتأثر  ال  الفلسطيني 
العكس صحيح أيضا، فبعكس كثير من االعتقادات السائدة، فإن 

النزاع ليس له تأثير كبير في الصراعات اإلقليمية األخرى. 
على سبيل املثال، ليست هناك قاعدة للنقاش حول أن اتفاقية سالم 
إسرائيلية سورية سيكون لها تأثير إيجابي على الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني، وال حول فكرة أن حال للصراع سوف يساعد في حتسني 

الظروف في العراق. 
� مبا  وبطريقة مشابهة، فإن االعتبارات الشرق أوسطية األخرى 
في ذلك القضايا مع إيران، واالستقرار في اخلليج، واملشاكل داخل 
مصر، وجناح حزب الله في لبنان، واإلبادة اجلماعية في السودان � 

ال عالقة لها باملعضلة اإلسرائيلية الفلسطينية. 
في  كبير  قلق  يبقى مصدر  الصراع  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الصراع  ه��ذا  ح��ّل  ف��إن  لذلك،  متاما.  مشحونة  العالم  من  منطقة 
حيوي، ليس فقط لصالح تلك األطراف التي تعيش معه على قاعدة 
يومية، ولكن من أجل تنفيس األوهام التي تشير إلى أن الصراع هو 
سبب لكّل املشاكل اإلقليمية، تلك األوهام التي حترف االنتباه عن 

املشاكل نفسها.


