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1
التأطير املركب لنظام هجني 

جدلية االستعمار االستيطاني واالحتالل واألبارتهايد يف فلسطني 

هنيدة غانم

ما الذي تقصده الدراسات البحثية حني تتحدث عن »النظام اإلرسائييل«؟ ما هو احليز 
املكاين والزماين الذي يعمل يف إطاره هذا النظام، وهل توجد مطابقة بني النظام اإلرسائييل 
كنظام إدارة وسيطرة وبني احلدود السياسية واجلغرافية إلرسائيل؟ ويف املقابل ما هي حدود 
فلسطني؟ ما املقصود بفلسطني وإىل ماذا تؤرش؟ من هم الفلسطينيون املقصودون وكيف يتم 
متثيلهم يف هذه املقاربة؟  من يضع حدود التعريف وما هي سياسات املعرفة املرتبطة به؟  هل 
يشكل األبارهتايد نموذجا نظريا أو حتليليا كافيا لفهم النظام اإلرسائييل؟ أم أنه يتم إسقاطه 
عليه ألسباب سياسية مع أن الواقع أكثر تعقيدا؟ ما هي نقاط التشابه واالختالف بني ما 

حيدث يف فلسطني وما كان حيدث يف جنوب أفريقيا؟ 
تشكل هذه األسئلة جزءا بسيطا من اإلشكاليات التي تواجهها مساعي تأطري أو مفهمة 
)conceptualization( النظام السيايس اإلرسائييل، وهي إشكاليات ال تنفك ترتبط بتورط 
النظري بالسيايس، وبخلط النامذج النظرية مع احللول املفرتضة للرصاع املستمر، وإن مل يكن 
ذلك رضوريا، إذ تساجل هذه املداخلة بجواز ورضورة التمييز بني احللول املمكنة للمسألة 
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الفلسطينية وبني التحليل النظري آلليات تشكل وعمل وممارسة النظام اإلرسائييل.  
ويتعلق هذا اخللط بشكل كبري باستمرار الرصاع بني إرسائيل وفلسطني وعدم »حسمه« 
كام حدث يف حاالت مشاهبة لدول وكيانات سياسية هلا ماض استعامري استيطاين، كالواليات 
املتحدة وأسرتاليا وكندا ونيوزلندا. إضافة إىل عدم حسم حدود »إرسائيل«، سواء احلدود 

الداخلية املرتبطة بطبيعة هويتها، أو اخلارجية املرتبطة بحدودها السياسية الدولية. 
وستحاول هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة أعاله، من خالل متابعة األدبيات اإلرسائيلية 
أوجه  حتليل  خالل  ومن  الفلسطينية،  اإلرسائيلية-  للحالة  نظرية  أوصافا  قدمت  التي 
بالتنظري  يرتبط  )الذي  أفريقيا،  جنوب  ونظام  اإلرسائييل  النظام  بني  والتشابه  االختالف 
لنموذج األبارهتايد(، ومن خالل قراءة التحوالت االسرتاتيجية التي أثرت يف شكل النظام 

اإلرسائييل، التي تستدعي تطويرا يف أدوات الفهم النظرية له.
ستتبع الدراسة يف اجلزء األول التوجهات البحثية يف دراسة النظام اإلرسائييل، خاصة 
يف األكاديميا اإلرسائيلية، وتشابكها مع احلقل القومي والسيايس، ويف اجلزء الثاين ستتناول 
الدولة،  التارخيية، من مرشوع املستعمرة األوىل  إىل مرشوع  حتوالت املرشوع الصهيوين 
الثالث ستخوض يف اآلثار االسرتاتيجية الحتالل عام 1967  ثم االحتالل. ويف اجلزء 
عىل إعادة تشكيل النظام اإلرسائييل، كنظام هجني متعدد األدوات يدمج بني االستعامر 
االستيطاين واالحتالل العسكري واألبارهتايد. أما اجلزء الرابع فيتوقف عند أوجه الشبه 

واالختالف بني النظام اإلرسائييل ونظام األبارهتايد. 
وسيعالج اجلزء اخلامس إنتاج املواطنة املنظومة إثنيا وهرميا، من خالل التوقف عند إنتاج 
فئات املواطنني املخضعني وفئة املواطنني احلاكمني، ويركز بشكل خاص عىل الفلسطينيني يف 
إرسائيل باعتبارهم مثاال مبارشا عىل تشكل نظام التمييز العنرصي يف املناطق التي يدعي كثري 
من الباحثني اإلرسائيليني أهنا ديمقراطية ومنفصلة عن االحتالل.  وسيعود اجلزء السادس 
واألخري جمددا إىل نتائج احتالل عام 1967 وإنتاج واقع ديمغرايف يف فلسطني يشبه الواقع 
الذي ساد عشية احلرب عام 1948، وجتادل الدراسة يف أن الرصاع يعود إىل املربع األول من 

جديد، حيث ال غالب وال مغلوب واملستقبل مفتوح أمام قوس من اخليارات.
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الصراع وسوسيولوجيا دراسة النظام االسرائيلي:
املنهجية  املجادالت  وعىل  إرسائيل  دراسة  سوسيولوجيا  عىل  الرصاع  استمرار  انعكس 
واملعرفية )االبستمولوجية( املرتبطة يف تناوهلا، ويمكن التمييز  )بشكل فج ولكن ال بد منه( بني 
توجهني أساسيني لدراستها، مرتبطني بتارخيها وبحارضها وبالرصاع عىل مستقبل املكان عامة، 
يركز األول عىل ناظم الدولة ويتبنى بمجمله حتليال وظيفيا للرصاعات ودورها يف بناء النظام 
االجتامعي. ويقابله توجه نقدي يركز عىل ناظم املستعمرة، وبالتايل فإنه يأخذ باالعتبار التوترات 
الداخلية والرصاعات ويربطها باملركب االستعامري والرصاع عىل املوارد يف جمتمع املهاجرين 

مقابل أهل البالد، حيث تشكل الدولة العبا لنظم عالقات القوة وحسم الرصاع األسايس.
ناظم الدولة: يتبنى هذا املنظور مفهوم الدولة لتحليل إرسائيل باعتبارها جزءا من ظاهرة   .1
الدول احلديثة، وتتبناه بشكل عام غالبية الباحثني اإلرسائيليني يف حقل العلوم السياسية 
واالجتامعية والدراسات الدولية. تواجه إرسائيل وفق هذا املنطق ذات األسئلة التي 
تواجهها الدول احلديثة، لكنها تتميز بأهنا دولة شابة وتعاين إشكاليات خاصة، باعتبار 

أن جمتمعها جمتمع مهاجرين مركب من طوائف خمتلفة. 
تواجه إرسائيل ضمن هذا املنطلق حتديات عىل غرار حتديد هوية الدولة اجلمعية   
وطابعها وثقافتها العامة، وحتديد العالقة بني املواطنني وبني األقلية واألغلبية عىل 
أساس احلقوق والواجبات، إضافة إىل »ضبط« ميزان الديمقراطية حلفظ التوازن بني 
احلق الفردي واجلمعي.  تنتمي إىل هذا التيار جمموعة من الباحثني  اإلرسائيليني من 
تيارات فكرية وأيديولوجية خمتلفة، عىل رأسهم شموئيل نوح ايزنشتادت )1954  
 )Lisack, 1969, 1984,  1989) 1967  ,1985. وموشيه ليسك, (Eisenstadt

 Peled ودان هوروبيتس )انظر هوروبيتس وليسك 1979 ، 1990(، ويوآف بيلد
 )Shafir, وبيلد وشافري et al 2002, Peled 2013 ,1992 ) (yoav peled 2013,

 Alexander( والكساندر يعقوبسون وداين روبنشطاينAnd Peled,Y. 2002, (, 

 Samoooha, 1980, 1990,( وسامي سموحة )Yacobson  Rubinstein 2008

2002a, 2002b ,2001 ,1997(وغريهم، وهم ممن عاجلوا قضايا اهلوية اجلمعية 
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عرب مفاهيم الرصاع بني املهاجرين اجلدد والقدامى، وسياسات الدمج  أو الصهر 
املختلفة، وإشكاليات الرصاع بني الثقافة األشكنازية »احلديثة« والرشقية »املتخلفة«.  
وتفرتض التيارات املنضوية حتت هذه الرؤية أن إرسائيل هي دولة طبيعية إىل حد 
بعيد، وإن كانت تعاين من إشكاليات نابعة من كوهنا دولة مهاجرين حديثة، بام 
يرتتب عىل هذا االفرتاض من استحقاقات، وحيددون الوحدة اجلغرافية إلرسائيل 
النار يف  اتفاقيات وقف إطالق  التي وضعت بعد  عادة بحدود »اخلط األخرض« 
رودوس عام 1949، فيام يعتربون وجودها يف األرايض املحتلة عام 1967 بمثابة 
حالة »خارجية« عابرة وطارئة بحاجة لضبط، سواء عرب اتفاق مع الفلسطينيني أو 
التيار أحداث  عرب فرض واقع خمتلف عليهم، كل بحسب توجهه. ويعالج هذا 
عام  1948 من خالل منظوري احلرب واملواجهة الوجودية، ويتعاملون مع بناء 
اهلوية من خالل مفاهيم الصهر واالندماج، ومع الرصاعات عىل أساس التاميز يف 
جمتمعات املهاجرين بني القدماء واجلدد، واحلداثيني واملحافظني، إلخ،  أو من خالل 

مفاهيم الصهيونية املهيمنة عن الرصاع القومي بني مجاعتني . 
ساد هذا التيار بشكل جارف يف األكاديميا اإلرسائيلية حتى هناية الثامنينات من القرن   
املايض، قبل أن يبدأ تيار نقدي جديد بالظهور، أطلق عليه تيار »ما بعد الصهيونية«، 
ويضم علامء اجتامع ومؤرخني شككوا باألساس وأوال يف الرواية الرسمية حول حرب 

عام 1948، وتبنوا ثانيا املنظور التحلييل لالستعامر من أجل فهم إرسائيل.
املستعمرة: حيلل إرسائيل من خالل منظور االستعامر بشكل عام، واالستعامر  ناظم   .2
والسيطرة  احلكم  ونظام  السياسية  ممارساهتا  أن  ويرى  خاص،  بشكل  االستيطاين 
املحو واإلنشاء،  ثنائية  القائمة عىل  بنيتها االستعامرية،  املواطنة متداخل مع  واقتصاد 
للمستعمر مكانه. وقد يكون  السيادي  املجتمع  املكان وإنشاء  أي حمو األصالين من 
املرشوع ضمن هذا التصور، حتقيقا ألهداف اقتصادية أو اجتامعية أو قومية.  شكل هذا 
املنظور ركيزة أساسية يف اخلطاب السيايس والبحثي الفلسطيني، وبات يلقى اتساعا 
ورواجا عامليا مع بداية األلفية الثالثة. لكنه مل يتواجد إال يف هوامش احلقل األكاديمي 
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اإلرسائييل، ممثال بايزنشتادت أوال وأتباعه الحقا خاصة يف اجلامعة العربية، لكنه بدأ 
بالدخول للجامعات مع هناية ثامنينات القرن املنرصم، من بوابة ما صار يعرف بتيار ما 

بعد الصهيونية، لكن بتفاوت وحذر  . 
كان من طالئع نظرية االستعامر باروخ كيمرلينغ، وتبعه كل من غرشون شافري، وأوري 
وآيف  بابيه،  إيالن  التاريخ:  ويف  غوردون.   ونيف  شنهاف،  وهيودا  الغازي،  وغادي  رام، 
شاليم، وشلومو ساند، ويف األدب: إسحق الؤور وبنيامني بيت هلحمي. وقد جوبه هبذا 
التيار بموجة نقد ومساع لنزع رشعيته منذ االنتفاضة الثانية، لكنه ما زال يشكل تيارا مهام يف 
الدراسات االجتامعية النقدية، وتشكل دورية »نظرية ونقد« التي تصدر يف معهد »فان لري« 
مظلة للعديد ممن حيسبون عىل هذا التيار عىل متايزاته. ومع تطور منظور االستعامر االستيطاين 
بعد كتابات باتريك وولف ومن ثم فرياسيني حتول منظور االستعامر االستيطاين إىل منظور 
بحثي حتلييل بارز يف عديد من الكتابات التحليلية التي تعالج إرسائيل والصهيونية، ووجد 
طريقه إىل هوامش األكاديميا اإلرسائيلية خاصة من قبل باحثات وباحثني ممن تلقوا تعليمهم 

يف اجلامعات األوروبية واألمريكية.
يف املقابل، هييمن املنظور االستعامري/ ما بعد االستعامري بمفهمته الفكرية ومشاربه النظرية 
عىل الدراسات الفلسطينية ويشكل عامودها الفقري اليوم، وبحسب هذا املنظور، فقد قامت 
الصهيونية بتأسيس إرسائيل عرب سلسلة من املامرسات االستعامرية التي استهدفت السيطرة عىل 
األرض أوال، وإبعاد السكان األصليني منها، وإقامة املؤسسات والنظم والقوانني التي ختدم 
فكرهتا القومية، وتعترب أساسا للدولة اليهودية. ويتحرك مرشوع االستعامر االستيطاين بني قطب 
املحو والتطهري اإلثنّي )لألصالنّيني( وبني قطب البناء والتأسيس واإلنشاء )ملجتمع املستوطنني 
اجلديد(، وهلذا يتعّلق »النجاح الشامل« للمرشوع الكولونيايّل بمحو األصاليّن بشكل َبنيوّي 
من املكان، إما عرب اإلبادة )اجلسدية أو الرمزية عرب إبادة الكينونة املميزة للجامعة( أو اإلزالة 
واإلبعاد، عرب الطرد وهتديم ما خيص السكان األصليني، أو من خالل املحو الثقايف والقومي 
عرب استخدام آليات خمتلفة من اإلخضاع والصهر والدمج، وصوال إىل إخفاء املميزات اخلاصة 

 .(Sultany 2014, p.109)  .للمجموعة



22

ويف منظور االستعامر/ ما بعد االستعامر، تشكل نكبة 1948 وما أحاط هبا من أحداث، 
التارخيية  فلسطني  تشكل  فيام  اإلرسائييل،  احلكم  منظومة  فهم  يف  حتليلية  ارتكاز  نقطة 
املمتدة بني النهر والبحر وحدة التحليل اجلغرافية/السياسية )للمزيد انظر/ي هندل، أ. 
وغينزبرغ،ر. 2017، ص9-17(  وتركز الدراسات التي تتبنى هذا املنظور عىل ثالثة حماور.
كيمرلينغ،  باروخ  روادها  من  وكان  العمل،  واحتالل  األرض  احتالل   .1

وغرشون شافري.
شاليم  وايف  بابه  ايالن  روادها  من  املكان،  وهتويد  والطرد  املحو  آليات   .2

ومريون بنفنستي.
آليات إخضاع الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم املختلفة وبريوقراطيات السيطرة.  .3

كبحث يائري بويمل وهلل كوهني وشريا روبنسون عن فرتة احلكم العسكري.
 وتتم يف هذا السياق مفهمة احتالل 1967 وما تبعته من سياسات إرسائيلية جتاه األرض والسكان 
يف باقي فلسطني، ضمن البنية االستعامرية التارخيية واملتحولة واملتمددة إلرسائيل يف مقابل خطاب 
,Sultany, 2014(. وفيام   pp.91-109.انظر التيار  )للمزيد حول هذا  الدواليت،  القومي  الرصاع 
يركز التيار األول عىل االستمرارية التارخيية ويعود جلذور الرصاع عىل األرض بني الصهيونية وأهل 
البالد، ويضع الصهيونية ضمن السياق األورويب االستعامري وصعود القوميات والال سامية، فإن 
تيار الدولة يتبنى القطع والفصل بني األحداث التارخيية العينية املرتبطة يف املواجهة بني أهل البالد 
والصهيونية، ويعتربها جزءا من الرصاع القومي املميز للقرن التاسع عرش يف أوروبا، ومن صعود 
القوميات، وحياول فهم صعود الصهيونية ضمن هذه العوامل، لكنه يعتربها تعبريا عن توق هيودي 
أبدي للعودة إىل البالد التي طرد منها حسب الرواية التوراتية، والتي تشكل وطنه األصيل الذي 
جتب العودة إليه، فيام يعترب الال سامية عالمة الستحالة اندماج اليهود يف قوميات أخرى، ويرى 
الال سامية ظاهرة ال تارخيية، خلق تقاُطعها مع صعود القوميات واالستعامر األورويب حلظة مؤاتية 

لتحقيق النزعة اليهودية الكامنة واملتأصلة للعودة  إىل أرض األجداد.
يتم ضمن هذا السياق تأطري االحتالل عام 1967 وما تاله من استيطان وقمع ومواجهة 
للفلسطينيني، بوصفه جزءا من الرصاع القومي بني مجاعتني عىل املكان ذاته، ويرفض رواد 
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هذا التيار فكرة فهم الرصاع بوصفه مواجهة بني مستعِمر ومستعَمر، إذ يعتربون أن اليهود 
عادوا إىل وطنهم وأهنم فعليا سكان البالد األصليون، وبالتايل ال متكن مقارنتهم مع البيض 

يف جنوب أفريقيا أو الفرنسيني يف اجلزائر. 
تتموضع بني التيارين تيارات أخرى، منها النقدية التي تركز عىل الدولة، لكن باعتبارها 
وحدة تنظيم العنف والقمع القومي )عدي أوفري وأرئيال أزوالي(، وتعترب انتظامها قوميا 
وإثنيا جزءا من قمع الدولة احلديثة ونظم املواطنة عىل أسس قومية من خالل أدوات العنف، 
وترى أن اخلروج من دائرة العنف يتم عرب حتييد الدولة عن القومية، وتفكيك آليات القمع 
التأريخ  التوجه  هذا  ينفي  وال  بيولوجية،  قومية  ال  مدنية  قومية  وفق  السيايس  والتنظيم 

االستعامري املشكل للدولة، لكنه يشدد عىل البعد البنيوي الناظم للدولة. 

حتوالت املشروع الصهيوني: املستعمرة، الدولة، االحتالل
مر املرشوع الصهيوين يف فلسطني بتغرّيات مستمرة، ومتت مواءمة األدوات املستخدمة 
والتغريات  التحوالت  وفق  وتثبيته  فلسطني  أرض  عىل  اليهودي  الوطن  إقامة  أجل  من 
واالحتياجات التي فرضتها الرشوط املوضوعية التي أحاطت به. ومر هذا املرشوع بثالث 
مراحل أساسية. املرحلة األوىل هي التي تسمى مرحلة الييشوف، وهي باألساس مرحلة 
التأسيس والبناء للمستعمرة، حيث أقيمت خالهلا شبكة املستعمرات النقية التي ضمت فقط 
اليهود )بغطاء االنتداب الربيطاين( وفيها تم استقدام املهاجرين اليهود لفلسطني وجرت 
حماوالت السيطرة عىل األرض. وأقيمت مؤسسات الييشوف كمؤسسات حرصية هيودية 
ستشكل نواة الدولة السيادية املنتظرة، من ضمنها مؤسسات العنف )ميليشيات وعصابات 
حتولت الحقا للجيش( أو اهليمنة )التعليم والثقافة( أو السياسة )األحزاب(. وقد شكل 
عام 1948 نقطة التحول األساسية يف مرشوع املستعمرة الصهيونية، حيث نجحت بفرض 
سيادهتا عىل أغلب أرايض فلسطني، عرب حتويل اخلروج القرسي للسكان حتت وطأة احلرب 
- سواء بسبب الطرد والرتويع املبارش أم اخلروج خوفا من احلرب- إىل واقع مؤسس للدولة 
اليهودية، واستدجمت عملية حمو الفلسطيني من املكان بمنظومة متشابكة من القوانني، عىل 
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رأسها قانون العودة اليهودي الذي يتيح احلصول عىل املواطنة لليهود أينام كانوا، يف موازاة 
منع عودة السكان األصليني إىل قراهم ومدهنم وتدمري وجودهم، مع بقاء أقلية فلسطينية يف 
حدودها أعطيت اجلنسية اإلرسائيلية وخضعت ملنظومة حكم عسكري صارم حتى 1966. 
وشكلت مرحلة إقامة الدولة اليهودية عام 1948 حتى 1967، املرحلة الثانية للمرشوع 
االستعامري االستيطاين، ومتيزت هذه الفرتة بمساعي قائدها )بن غوريون( ملأسسة وبرقرطة 
املستعمرة يف مؤسسات الدولة، وسميت سياسته هذه بسياسة دولنة املستعمرة »ממלכתיות« 
(statehood)، وهدفت إىل االنتقال من الييشوف بوصفه مرشوعا حلركة إىل الدولة باعتبارها 

التحقيق النهائي للمرشوع.
النقية« التي  الثانية هو تعميم نموذج »املستعمرة   يمكن اعتبار أن أهم ما ميز املرحلة 
اجلزء  إفراغ هذه األرض من  فلسطني، ومأسسة  النكبة عىل 78% من أرض  قبل  أقيمت 
األكرب من سكاهنا عرب  منع عودهتم، مع اإلبقاء عىل أقلية صغرية أصالنية ضعيفة، إضافة 
إىل حتويل املؤسسات التي أقيمت فرتة الييشوف إىل مؤسسات الدولة وسن القوانني التي 

تثبت بنية الدولة  القومية اليهودية.1  
كانت هذه الفرتة التي امتدت 19 عاما فرتة ذهبية للمستعمرة من حيث حتقيق مرشوعها بإقامة 
الوطن القومي اليهودي والتخلص من سكان البالد، وهذا ما يفرس ربام حنني اإلرسائيليني إليها، 
إذ إهنا بنيت يف املخيال اإلرسائييل كفرتة مثالية، أقيمت فيها نظم الدولة عىل أسس ديمقراطية 
ملواطنيها )بعد أن تم التخلص من أهل البالد(، وفتحت األبواب للمنافسة احلزبية ولتطوير البالد 
وخلق اهلوية اجلمعية، ناهيك عن أن هذه الدولة سوقت نفسها الحقا بوصفها املمثل لضحايا 
املحرقة  واملنقذ هلم ورأس احلربة ملواجهة الال سامية والعنرصية، وشكلت املحرقة يف هذا اإلطار 
املشهدية التي رافقت حماكمة إخيامن، واملرسح املهم إلنتاج صورة إرسائيل املستنرية يف الغرب 

اخلارج من حروبه الدموية، مكبال بثقل اإلبادة التي اقرتفت بحق اليهود!
بدأت هناية هذه املرحلة مع حرب 1967 وما نتج عنها الحقا من حتوالت اسرتاتيجية، 
إىل  الدولة ومأسستها حتى 1967،  االستعامري من مرشوع إلقامة  املرشوع  أمهها حتول 
مرشوع ترعاه دولة قائمة وتنفذه حتت غطاء احتالل عسكري.  وأنتج هذا الواقع توليفة 
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والييشوف  العسكرية  بمنظومتها  الدولة  بني  جتمع  مميزة،  عسكرية  استيطانية  استعامرية 
قيد  مرشوعًا  ثانية  ليكون  االستعامري  املرشوع  جمددا  فتح  ما  االستيطانية،  بأيديولوجيته 

التشّكل يتم تنفيذه مقابل سّكان أصالنّيني يعارضونه. 
لكن، وعىل خالف املرشوع الكولونيايّل الذي سبق عام 1948، الذي شّكل السكان 
اليهود فيه جمموعة مهاجرين  –مستعمرين تسعى للسيادة واالستقالل السيايّس، أضحت 
هذه املجموعة بعد عام 1967 مجاعة سياسّية سيادّية تنشط من خالل الدولة ومؤّسساهتا 
من أجل توسيع سيادهتا نحو مناطق جديدة، ال أن تنتجها من جديد. وقد جرت عملّية 
توسيع السيادة عرب اللجوء إىل ممارسات عملّية تستند إىل »قبضة كاّمشة« بني أرض/ قانون 
وبني سّكان/ حاكمّية، وانعكست بشكلها األكثر كثافة يف القدس2، التي يمكن فيها تبيان 

عملّية التعبئة )اليهود( واإلفراغ )األصالنّيني( أثناء حدوثها.
وأضاءت هذه التحوالت عىل الفروق بني االستعامر التقليدي واالستعامر االستيطاين 
من جهة، وبني االستعامر الصهيوين يف فلسطني بشكل خاص من جهة أخرى، ويمكننا أن 

نوجز هذه الفروق بالتايل : 
عىل  األّم  الدولة  سيطرة  فيها  متتّد  الذي  الكالسيكي  االستعامر  وضعّيات  عكس  عىل   .1
مساحات وأراٍض خارجّية، فإن املرشوع االستعامري الصهيوين يف فلسطني ال يعترب امتدادا 
لدولة، إذ إن املستعمرين الصهاينة جاءوا من دول ومواطن متعددة وليسوا مواطنني لدولة 

أم ترعاهم، كام كان احلال مثال مع املستعمرين الطليان يف ليبيا أو الفرنسيني يف اجلزائر.
بإخضاعهم  بل  األصالنّيني،  بإخفاء  مرشوطا  يكون  ال  الكالسيكي  االستعامر   .2
)عىل غرار اهلند يف ظّل الكولونيالّية الربيطانّية، والصني حتت السيطرة اليابانّية، 
أو ليبيا حتت احلكم اإليطايل(، يف املقابل فإن االستعامر االستيطاين مبني عىل املحو 

واإلخفاء والصهر لألصالنيني من أجل تأسيس املجتمع اجلديد مكانه.
يف  االستعامري  املرشوع  فإن  العامل،  يف  أخرى  استيطانية  استعامرية  بمشاريع  قياسًا   .3
الرصاع  زال  البالد، وما  أمام سكان  ينجح حتى اآلن يف حسم رصاعه  مل  فلسطني 
يف  االستيطانية  االستعامرية  املشاريع  نجحت  لقد  متعددة.   ممكنات  عىل  مفتوحا 
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كندا والواليات املتحدة يف إخفاء السكان األصليني عرب تصفيتهم اجلسدية، فيام تم 
إخفاؤهم يف أسرتاليا عرب إخضاعهم لعملّية »تبييض«، أما يف أمريكا الالتينية فقد تم 
املهاجرين  بمجتمعات  ومزجهم  اختالطهم  عرب  حاسم  بشكل  وجودهم  إضعاف 
)املكسيك والبريو والربازيل(، يف املقابل ورغم اخلسارات التي مني هبا الفلسطينيون 
بعد يف إخضاع  فلسطني  اليهودّية-الصهيونّية يف  االستيطانّية  الكولونيالّية  تنجح  مل 
أماكن  عّدة  من  املقاومة،  من  خمتلفة  أشكال  ممارسة  يواصلون  الذين  األصالنّيني، 

وهبيئات خمتلفة، لرفض الفكرة الصهيونّية املتمّثلة بإقامة دولة هيودّية يف فلسطني.
كانت  ففيام  مهمة،  بارديغامتية  بتحوالت  فلسطني  يف  االستيطاين  االستعامر  مر   .4
أخضعت  التي  الكولونيالّية  بالدول  أشبه  و1967   1948 عامي  بني  إرسائيل 
األصالنّيني عرب هتميشهم، عىل غرار أسرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة وكندا، 
رغم حقيقة أّن نسبة الفلسطينّيني كانت ال تزال عالية نسبّيًا، إاّل أّن حرب 1967 
أّدت إىل عودة الوضع إىل ما كان عليه قبل عام 1948، أي إىل وضعّية تقوم عىل 
حياول  حني  يف  املكان،  يف  مستقبلهم  عىل  املهاجرين  وبني  األصالنّيني  بني  نزاع 
الطرف املهيمن تأسيس سيادته يف املكان، ويسعى األصاليّن من أجل تقويضها. 
حتول املرشوع الكولونيايّل بعد احتالل 1967 إىل مرشوع دولة. وإذا كان املرشوع   .5
مرشوعا   1948 وبعد  قومية،  استعامرية  حركة  مرشوع   1948 قبل  الصهيوين 
لتأسيس وترسيخ الدولة، فإنه حتول بعد 1967 إىل مرشوع دولة يتم تنفيذه حتت 
غطاء االحتالل العسكري، ما جيعل منه مشاهبًا للكولونيالّية الكالسيكّية التي سادت 
يف اجلزائر، لكنه متاميز أيضا عنها بسبب ظرف االحتالل الذي اعترب وضعا مؤقتا 
وغري هنائي.  وحتول البعد الديني الذي استخدمته الصهيونية مسبقا لتربير اختيار 
فلسطني لالستعامر دون غريها، مع احتالل أرايض الضفة ذات األمهية التوراتية، 
إىل بعد مركزي خيضع له العلامين والقومي يف إرسائيل، وليس العكس، ويف هذا 
السياق يمكن أن نقول إن ما يمّيز االستيطان يف أرايض 1967 هو إحلاق »العلاميّن« 

الكولونيايّل اىل املركب الديني، وليس العكس كام حدث قبل االحتالل.
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1967- تشكل نظام حكم هجني متعدد األوجه
تارخييا، شكلت حرب 1967 نقطة مفصلية يف تبييض املرشوع االستعامري الصهيوين، 
من حيث إزاحة اخلطاب الفلسطيني  والعريب القومي تدرجييا من إهناء االستعامر يف فلسطني 
إىل إهناء االحتالل يف األرض التي احتلت عام 1967 أوال، وقبول حل الدولتني تدرجييا 
ثانيا، وتتبيع اخلطاب القومي للتمييز الدويل بني إرسائيل »الرشعية«  وفق تفويض صك 
االنتداب الذي استدمج وعد بلفور مرورا بقرار التقسيم 181، وبني األرايض املحتلة التي 
جيب االنسحاب منها ثالثا، وهو ما يعني فعليا أن املامرسات التي جتري ضمن حدود اخلط 
األخرض رشعية، أما االستيطان يف األرض املحتلة عام 1967 فهو غري رشعي، علام أن 
األرايض التي يتم احلديث عنها تضم أيضا جزءا من األرايض التي تتبع وفق قرار التقسيم 

181 للدولة العربية املفرتضة، وتم ضمها دون موافقة األطراف العربية.
يمكن القول، ودون اخلوض يف حيثيات التطورات بالتفصيل، إن حرب 1967 شكلت 
تعدت  هجينة  حكم  ملنظومة  وحتوله  االستعامري  املرشوع  تشكل  إعادة  يف  حاسمة  نقطة 
مركبها االستعامري االستيطاين املؤسس، واستدجمت إىل جانبه أدوات االحتالل العسكري 

واألبارهتايد . وجتىل هذا الرتكيب املهجن يف:
اندفاع املرشوع االستيطاين االستعامري إىل األرض املحتلة، وظهور كتلة سكانية   .1
عرب  االستيطاين  احليز  تشبيك  بموازاة  املحتل،  احليز  يف  املستوطنني  من  ضخمة 
شبكة املواصالت واحلكم، مع احليز يف إرسائيل، والتحول التدرجيي لالستيطان 

من قضية سياسية إشكالية إىل جزء من اإلمجاع الصهيوين.
بكل  التام  والتحكم  املحتلة،  األرايض  عىل  العسكرية  للسيطرة  مستمر  ترسخ   .2
جمريات حياة الفلسطينيني- حرية احلركة والتنقل والعمل- وإخضاعها للسيادة 

اإلرسائيلية يف ظل تعرقل احللول السياسية.
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو: تقوم السلطة بدور مدين   .3
خدمايت للمواطنني الفلسطينيني يتبع للسيادة اإلرسائيلية، وينتظم وفق رشوطها، 
لكنها تتمتع يف الوقت ذاته بمكانة دولية واعرتاف هبا ككينونة فلسطينية يف الطريق 
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لالستقالل، وتقيم السلطة عالقات دبلوماسية مع دول العامل وتنشط بالعالقات 
اخلارجية بشكل مستقل عن اإلرادة اإلرسائيلية، ما يعني وجود توتر بنيوي يف 

بنيتها القائمة بوصفها »إدارة مدنية« من جهة و»كيان دويل« من جهة أخرى.
بروز حيزين سكانيني منفصلني ومتوازيني يتبعان ملنظومتي حكم متاميزين، بحيث   .4
خيضع املستوطن ملنظومة احلكم اإلرسائييل املدين، والفلسطيني ملنظومة القضاء 
واحلكم العسكري. ويوجد اليوم داخل الضفة الغربية حيز هيودي خالص مأهول 
باملستوطنني.  وخيضع هؤالء فعليا منذ إقامة اإلدارة املدنية عام 1981 كليا للقانون 
اإلرسائييل، ويعتربون مواطنني إرسائيليني. يوجد يف املقابل يف مناطق 1967 ذاهتا 
حيز فلسطيني ُمقطع األوصال، خيضع يف املحصلة النهائية لسيطرة حكم عسكري 
إرسائييل. وقد أقيمت بني هذين احليزين جدران فصل وحواجز متنع أي اختالط. 
وعن بروز منظومتي حكم وانعكاس ذلك يف منظومة القضاء نشري إىل ما جاء يف قرار 
حمكمة العدل اإلرسائيلية ) 3999/65 ( يف العارش من ترشين األول 2007، بخصوص 
إحدى القضايا التي رفعتها منظمة »كاف لعوفيد« اإلرسائيلية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق 
العامل، باسم جمموعة من العاملني من سكان الضفة الغربية يف مستعمرة »جفعات زئيف« 

الذين طالبوا بالتعامل معهم يف قضية التعويضات وفق القانون اإلرسائييل:
عىل السكان اإلرسائيليني الذين يسكنون ذات املناطق يطبق جزء واسع من القانون اإلرسائييل، 
عىل  فقط  أيضا  بدورها  تطبق  التي  العسكري  القائد  قبل  من  خاصة  ترشيعات  جانب  إىل 
األردين  للقانون  يتبعون  املناطق  ذات  يسكنون  الذين  الفلسطينيون  السكان  اإلرسائيليني. 
ولترشيعات القائد العسكري التي تطبق عليهم. هذه النتيجة خلقت نظاما يتم فيه تطبيق نظامني 

خمتلفني يف نفس املساحة.3

ورفضت حمكمة العدل اإلرسائيلية مطالب العامل الفلسطينيني، باعتبارهم خيضعون للنظام 
الفلسطيني، وهو ما ال ينطبق عىل العامل من املستعمرة ذاهتا، ممن خيضعون للنظام املدين الترشيعي 
اإلرسائييل، وكانت تفسريات املحكمة واضحة عن وجود منظومتني للحكم يف القضايا ذاهتا، 
وأظهرت فعليا أن احلديث عن ممارسة إرسائيل لنظام أبارهتايد يف الضفة الغربية عىل األقل، ليس 
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جمرد توصيف رمزي بل إشارة إىل واقع حقيقي. وفيام عدا االستخالص املركزي للقرار الذي 
صار يعرف بقضية »جبعات زئيف«، كان للغة املستخدمة يف املحكمة أيضا مدلوالت مهمة، 
إذ نجد أهنا مل ترش إىل املناطق الفلسطينية، بتعبري )שטחים(،  أي مناطق، وهو تعبري كان دارجا 
منذ أوسلو، بل  تم احلديث عنها بوصفها »איזור« أي »منطقة« حتمل مدلوال إداريا ضمن حيز 

السيادة وفق اخلطاب الذي تم تبنيه منذ االحتالل  يف األوامر العسكرية. 4
 ُيعّرف نظام األبارهتايد، من ناحية نظرية، كنظام يقوم يف أساسه عىل »فصل قرسي 
 Auerctomlie( »وعدم مساواة رسمية بني جمموعات سكانية عىل أساس هويتها اجلامعية
and Turner 2001; Yeftachel 2009(، ووفقًا هلذا التعريف، فإن النظام املطبق يف 

املناطق املحتلة، هو نظام األبارهتايد، والذي تتبع فيه، إىل جانب الفصل بني املجموعتني 
ستجادل  وكام  ذلك،  مع  املستوطنني.  مصلحة  يف  تصب  واضحة  سياسة  السكانيتني 
هذه املداخلة الحقا، فإن النظام الذي تشكل يف كل فلسطني أكثر تعقيدا من حرصه يف 

األبارهتايد الكالسيكي.
بحثيا وسياسيا، فإن التقاطع بني مرشوع االستعامر االستيطاين واالحتالل العسكري 
وبروز منظومتي حكم خمتلفتني للتعامل مع الفلسطينيني املستوطنني، أنتج توترات نظرية 
تتأرجح بني الرغبة يف تعميم نموذج واحد عىل الواقع، وبني االرتباك من أبعاد استخدام 
التوصيف الرائج للواقع، كاألبارهتايد، بسبب ما قد حيمله من إرهاصات سياسية وتشابك 
السيايس  العمل  أن  يعني  أبارهتايد  النظري. فاالدعاء أن إرسائيل مثال دولة  للسيايس مع 
جيب أن يكون من أجل إهناء هذا التمييز عرب التحول لدولة مساواة بني كل الفئات، ما يعني 
القبول باملستوطنني كمواطنني متساوين ورمي حل الدولتني واملطالبة بتفكيك املستوطنات إىل 
سلة املهمالت، يف املقابل، فإن مفهمة احلالة من خالل نموذج »االحتالل« يعني أنه الظرف 
مؤقت، وهو قول إشكايل بعد نصف قرن من استمرار الوجود اإلرسائييل أوال، وبسبب 
املفهمة املسيانية اإلرسائيلية لالحتالل يف أجزاء واسعة بأنه استعادة ألرض إرسائيل وليس 
بأنه استعامر استيطاين ال يقبض عىل حتوالت  الواقع  سلبها. وكذا فإن االكتفاء بتوصيف 

االحتالل وإعادة هيكلته بعد أوسلو، وال الواقع السكاين املزدوج عىل األرض.
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فإن استخدام نموذج واحد، وإن كان مرنا وشامال مثل »االستعامر  إضافة إىل ذلك، 
االستيطاين«، يبقى رهينا لقصور معريف ونظري وسيايس أحيانا، خاصة مع مرشوع ديناميكي 

مثل املرشوع الكولونيايل اإلرسائييل. 
 يفتح هذا التوتر واالرتباك النظري والسيايس الباب واسعا أمام اخليار ونقيضه يف الوقت 
ذاته، ويمكن أن نلخص أهم العوامل التي تؤثر عىل اخلطاب النظري والسيايس يف تناول 

النظام اإلرسائييل بالتايل: 
عامل دويل: وجود إقرار دويل بالتمييز بني التوسع االستيطاين داخل اخلط األخرض،    .1
واعتباره رشعيا، والتوسع يف األرض التي احتلت عام 1967 واعتباره غري رشعي، 
واملطالبات الدولية )عىل خجلها( بإهناء االحتالل، ورشعية املطالبة الفلسطينية 

الدولية باالستقالل يف دولة.
العامل الدويل واحلسابات الفلسطينية خاصة بعد نكسة عام 1967 وسقوط خيار   .2
التحرير العريب لفلسطني، ورشعية إرسائيل يف أوروبا وأمريكا. وقد أسهم ذلك 
تدرجييا يف إزاحة اخلطاب الفلسطيني الرسمي جتاه إرسائيل من خطاب تفكيك 

املستعمرة إىل خطاب مطالبة دولة إرسائيل بإهناء احتالهلا.
تصعيد  بل  إرسائييل،  قبول  يوازه  مل  الذي  فلسطينيا،  الدولتني  بحل  القبول   .3
وتوسع  اإلرسائيلية  للدولة  االستعامرية  املامرسات  تعزز  يف  تبني  استعامري 

االستيطان.
صعود مستمر لليمني اإلرسائييل وتعزز متصاعد لأليديولوجيا اليمينية املسيانية   .4
والقومية الفاشية، ورؤيتها للرصاع ضمن مفاهيم مسيانية وقومية ترفض حل 
الرصاع بشكل يريض احلد األدنى الفلسطيني، ودعوهتا إىل ضم املستوطنات. 
وفيام كان انقالب 1977 وصعود الليكود فصال حاسام يف صعود اليمني، فإن 
تعززه احلاسم كان بعد اغتيال رابني، ثم حتكم التيار اليميني بكل مفاصل احلكم 
يف إرسائيل واهليمنة عىل النخب منذ عام 2000. وهو ما أثر عىل احللول املتاحة 

وعىل التصورات النظرية حول النظام اإلرسائييل.
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البنيوي يف املجتمع اإلرسائييل، والتحول من جمتمع ينزع إىل العلامنية إىل  التغري   .5
جمتمع ينزع للتدين، وإسهام هذا يف تعميق تديني الرصاع.

6. تعمق أثننة املواطنة وهتويدها يف إرسائيل مقابل فلسطينيي الداخل، وتغليف خطاب 
أثننة وهتويد املواطنة بخطاب يميني شوفيني يضع هيودية الدولة وخدمة اليهود 

فوق املواطنة الليربالية.
7. التعامل مع الفلسطينيني عىل جانبي اخلط األخرض كـ »آخر« ونقيض الدولة فعليا، 

أدى إىل تقليص املساحة الفاصلة بني فلسطينيي الداخل واألرايض املحتلة. 
وسط هذا التشابك، وانعدام األفق السيايس، وترسخ حالة االحتالل واالستيطان   
وأثننة املواطنة، اندجمت منظومة االستعامر واالحتالل واألبارهتايد وشكلت معا 
منظومة حكم هجينة ووظيفية متعددة األدوات، تتشكل وتترصف وفق احتياجات 

ضامن األثننة اليهودية للدولة وبقاء املستعمرات وتوسيعها يف الضفة. 

إرسائيل اليوم: التشابك الوظيفي للنموذج االستعامري والعسكري واألبارهتايد
استدماج وظيفي ألدوات حكم  اهلجينة متعددة األدوات من  تتشكل منظومة احلكم 
وفق احتياجات تثبيت هيودية الدولة وتوسيع املستعمرات، وتتم مواءمتها وبلورهتا بشكل 
دينامي وفق ذلك، مع حماوالت مستمرة من قبل الدولة إلنتاجها كحاجات قومية أو أمنية. 
وتدمج هذه املنظومة املتعددة ما بني منطق الدولة االستعامري املؤسس، وواقعها األبارهتايدي 
احلايل، وأدواهتا االحتاللية العسكرية التي حتيل جلزء من األرايض وليس إليها كلها. وتشكل 

املامرسات جتسيدا وظيفيا لألداة وفق الدور الذي حتققه.
وتكمن أمهية هذا التوصيف يف ثالثة حماور أساسية :

أوال أنه ينطلق من املامرسة نحو التوصيف املفاهيمي، أي بالفعل الذي جيري عىل األرض،   -
وثانيا أنه ال حياول أن يفاضل بني املفاهيم، وال ينشغل بالنقاشات األكاديمية التي   -

تبدو سفسطائية أحيانا حول طبيعة املنظومة السياسية اإلرسائيلية،
وثالثا أنه حييل إىل الواقع املتشابك يف فلسطني، الذي تتقاطع فيه عدة أنساق إدارية،   -
تنظم وفق مبدأ الفوقية القومية اليهودية، والسيادة احلرصية عىل املكان والسكان. 
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ويعني هذا الطرح أن املفاهيم الثالثة معا ال غنى عنها جمتمعة، لرشح الواقع ووصفه 
بشموليته الزمكانية، التي تشمل التارخيي والسوسيولوجي املايض واحلارض، وهو ما يميز 
الواقع الفلسطيني عن وضع استعامري استيطاين خالص، كام حدث يف نيوزلندا وأسرتاليا، 
أو أبارهتايد استعامري كجنوب أفريقيا، أو وضع احتالل عسكري كالعراق يف ظل االحتالل 
األمريكي، وجيادل أن فلسطني هي جمموع كل هذه الظواهر وتشابكها األدايت واألدائي يف 

اجلغرافيا والديمغرافيا معا. 
يعرف االحتالل بوصفه وضعا تكون فيه أرض دولة حتت سيطرة فعلية جليش عدو،  
وتنص املادة 42 من الئحة الهاي لعام 1907 عىل ما ييل: »تعترب أرض الدولة حمتلة حني 
تكون حتت السلطة الفعلية جليش العدو. وال يشمل االحتالل سوى األرايض التي يمكن أن 
متارس فيها هذه السلطة بعد قيامها«5. وبغض النظر عن مدى أخالقية االحتالل من عدمه،  
إال أنه يظل من ناحية الرشعية  الدولية- وبشكل نظري عىل األقل- وضعا له قوانني دولية 
لتنظيم العالقة بني املحتل ومن خيضع لالحتالل، حيث تم نظم قوانني التعامل يف وقت 
االحتالل من خالل اتفاقيات دولية كاتفاقية جنيف الرابعة، غري أن استمراره ملدة تقارب 
النصف قرن يضع حتديا حول صالحية التعريف، واألهم أنه حتول إىل مظلة لتنفيذ مرشوع 
استعامري، وبتثبيت وقائع عىل األرض من أجل حتويل املكان جذريا، حيث يعيش اليوم 
أكثر من 620 ألف6 مستعمر يف فضاء سيادي قانوين مستمد  الغربية والقدس  الضفة  يف 
من الدولة اإلرسائيلية األم، التي تأسست أصال كدولة هيودية قومية من خالل األدوات 

االستعامرية االستيطانية. 
 أما االستيطان االستعامري فيحيل إىل عمليات توطينية مقرونة بسيادة جمموعات غريبة 
املجموعة- سواء مدعومة من  تقوم هذه  مناطق خارج حدود وطنها/ دولتها، حيث  يف 
دولة أو مستقلة- بالتعامل مع الفضاء اجلديد كمنطقة سيادية هلا، وتقوم بتوجيه كل فعالياهتا 
التي تستحدثها أوال، وإعالن نفسها اجلهة  السيادة عرب املؤسسات  من أجل ترسيخ هذه 
الوحيدة املحتكرة للعنف وأدواته ثانيا )حسب تعريف ماكس فيرب للدولة(، ومع وجود 
سكان أصالنيني يشغلون الفضاء املكاين املعد ملرشوع التوطني، يتم التعامل معهم كمشكلة 
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جيب التغلب عليها، إما باإلبادة اجلسدية كام حدث يف أمريكا الشاملية أو اإلذابة العرقية كام 
حدث يف أمريكا اجلنوبية، أو الطرد كام حدث يف النكبة، أو القمع املستمر ونزع السياسة 
عنهم وحتويلهم لكائنات ال سياسية، كام حيدث يف غزة، وبشكل أقل يف الضفة )انظري هـ. 
البند  اليوم االستعامر االستيطاين فعال غري قانوين، حيث جاء يف  غانم،2012  (. ويعترب 
49 من اتفاقية جنيف الرابعة: ال جيوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكاهنا 

املدنيني إىل األرايض التي حتتلها.
والتمييز  الفصل  عىل  مبنية  سياسية  منظومة  إىل  حييل  األبارهتايد  فإن  املقابل  يف 
األفريكانا  لغة  إىل  األبارهتايد  كلمة  أصل  ويعود  السكان.  بني  والتفاضيل  العنرصي 
)apartheid(، وهي اللغة التي حتدثها يف جنوب أفريقيا بداية البيض الذين ينحدرون 
من أصول هولندية، وتعني حرفيا الفصل، وتقابلها يف اإلنجليزية ) apart hood(. وقد 
استخدمت يف اللغة السياسية الترشيعية يف جنوب أفريقيا لإلشارة إىل نظام الفصل بني 
البيض والسود الذي طبق منذ 1948 حتى 1990. غري أن األبارهتايد كنظام حكم 
والتحليالت  القراءات  يف  يستخدم  وأصبح  اخلاص  إفريقي  اجلنوب  مفهومه  جتاوز 
السياسية كإشارة إىل أي نظام حكم يعتمد عىل الفصل القرسي بني جمموعات سكانية، 
سواء تأسس هذا الفصل عىل االنتامء القومي، العرقي، أم الديني، لإلشارة إىل عالقة 
تفاضلية عنرصية مبنية عىل الفصل القرصي ينتهجها نظام معني اجتاه املجموعات التي 
تقع حتت دائرة سيطرته. بمعنى آخر، أصبح يقصد باألبارهتايد نظام حكم له ميزاته متاما 
يعني جمرد  يعد  امللكي..الخ، ومل  الديمقراطي، اجلمهوري، االستبدادي،  النظام  مثل 
حالة عينية هي النظام العنرصي جلنوب إفريقيا. فقد انفصل واستقل هذا النظام عن 
خصوصيته التارخيية وجتاوزها، ليتحول إىل جزء من القاموس السيايس العام، وأصبح 

يشري إىل أي نظام حكم يعتمد آلياته ورؤيته.
وقد جاء يف هذا السياق يف البند الثاين من االتفاقية الدولية ملحاربة جريمة األبارهتايد 

للعام  1976: 
»الفصل العنرصي جريمة ضد اإلنسانية، وإن األفعال الال إنسانية النامجة عن سياسات 
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وممارسات الفصل العنرصي وما يامثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنرصيني، 
واملعرفة يف املادة الثانية من االتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدويل، وال سيام مبادئ 

ميثاق األمم املتحدة، وتشكل هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني«.7
ومأسست اتفاقية روما من العام 1998 تعريف األبارهتايد وفق املامرسات باعتبارها 
جريمة ضد اإلنسانية ال تقترص عىل جتربة جنوب أفريقيا، حيث جاء تعريف جريمة الفصل 

العنرصي بأهنا تعني:
 »أي أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعهـا األفعال املشار إليها يف الفقرة 1 وترتكب 
جانب  من  املنهجية،  والسيطرة  املنهجي  االضطهاد  قوامه  مؤسيس  نظام  سياق  يف 
مجاعة عرقية واحدة إزاء أي مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء 

عىل ذلك النظام.«8
ويمكن أن نرى كيف تتجىل ممارسة األبارهتايد يف نظم احلياة اليومية للفلسطينيني 
واإلرسائيليني، من خالل توجيه كل ممارسات املؤسسات خلدمة مجهور اليهود دون 
غريهم، والفصل بينهم وبني الفلسطينيني يف الشوارع والطرقات واملؤسسات والقوانني 
ومنظومة احلكم عامة يف الضفة الغربية، إضافة إىل إقامة احلواجز حول مدهنم وعزهلا 
ببنتوستونات وضبطها من خالل سياسات التصاريح، يف مقابل تبني منظومة قيمية 
والقمع  والضبط  التهميش  مقابل سياسات  وقانونية لضبط إرسائيل كدولة هيودية، 

للفلسطينيني يف الداخل.
واألبارهتايد،  إرسائيل  بني  املقارنة  يف  متزايدا  اهتامما  األخرية  السنوات  شهدت  وقد 
ونرشت عرشات الكتب واألبحاث التي تناقش مدى صالحية املفهوم- أو قصوره- للحالة 
اإلرسائيلية وظالهلا، ومل يعد استخدام املقارنة واملقاربة يقترص عىل الدراسات النقدية العاملية، 
بل تم استدخاله إىل النقاشات الداخلية يف هوامش العلوم االجتامعية اإلرسائيلية، من بينها 
مقاربة اجلغرايف عن األبارهتايد الزاحف )اورن يفتاحئيل، 2009(. يف املقابل، تعارض 
أغلب الدراسات البحثية يف إرسائيل هذا االستخدام وتسوق األسباب التالية التي تفرتض 
أهنا جتعلها غري مالئمة للسياق اإلرسائييل، والتي تتعارض مع أهم ميزات األبارهتايد يف 
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جنوب أفريقيا، والتي خلصها املؤرخ ويليام بينارت  )Beinart 1994, p. 142( بأهنا جتمع 
سبعة مركبات متوازية ومتقاطعة، وهي:

وجود تعريف قانوين للعرق.  .1
مشاركة بيضاء حرصية يف املؤسسات السياسية األساسية واملركزية.  .2

مؤسسات ومناطق منفصلة لألفريكان وللسود.   .3
فصل مكاين يف املدن والبلدات والريف.   .4

السيطرة عىل حركة السكان األفارقة يف املدن.  .5
فصل صارم يف سوق العمل.   .6

7. فصل مرافق الرتفيه ومجيع أنواع التسهيالت.
للوهلة األوىل تبدو املعارضة منطقية، إذا ما متت قراءهتا وفق صورة إرسائيل املتخيلة يف 
اخلطاب املهيمن فيها، حيث يتم النظر إليها أوال باعتبارها دولة هيودية وديمقراطية حمددة 
بغض  ما حيدث يف حدودها  منظومتها من خالل   يتم حتليل  ذلك  وفق  باخلط األخرض، 
النظر عن ما حيدث يف  األرايض املحتلة عام 1967. ويتم حسب هذا املنطق أيضا اعتبار 
مكانة العرب الدونية نتاجا متييزا حمليا  وليس منتوجا عنرصيا مرتبطا ببنية الدولة، ثانيا، تتم 
مفهمة إرسائيل ضمن أسئلة الدولة القومية والعالقة مع األقليات )كام يفعل بشكل خاص 
جاكبسون وروبنشطاين (Yacobson & Rubinstein 2008) نزعها من سياقها االستيطاين 
الذي حياول ضمن منظومتها احلالية  الشعب األصالين  أنقاض  االستعامري، وبنائها عىل 
الرصاع عىل وجوده. ثالثا يتم اعتبار التقسيامت اإلرسائيلية للمواطنني باعتبارها مفهومة 

ضمنا )عرب 67، عرب 48، إلخ (.
تشرتط قراءة الواقع خارج املنظومة التي تضعها القوة االستعامرية، أوال اخلروج عن 
تصنيفاهتا، التي وضعتها وحولتها إىل »طبيعة ثانية«، ويف هذا السياق ال بد من اإليضاح أننا 
سنحاول قراءة فلسطني كوحدة جغرافية سياسية واحدة، تدار وفق منظومات متاميزة. بل 
إن الطرز وتصنيفات املواطنة  للفلسطينيني تشبه إىل حد ما التصنيفات التفاضلية لألعراق يف 
جنوب أفريقيا، حيث تم تصنيف الفلسطينيني إىل أصناف خمتلفة من »عرب إرسائيل« الذين 
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يقسمون بدورهم إىل عرب ودروز وبدو حينا، أو دروز ومسيحيني ومسلمني حينا آخر، 
ويمكن مقابلتهم بسبب احلقوق التي يتمتعون فيها مع فئة امللونني حتت نظام األبارهتايد، 
بني  بدورهم  ويقسمون  خرضاء  هوية  حيملون  ممن  املحتلة  األرايض  يف  والفلسطينيون 
فلسطينيي الضفة من جهة، وفلسطينيي القطاع من جهة أخرى، يف مكانة أقل منهم حقوقيا 
حيث  يقابلون إىل حد بعيد مع فئة السود الذين عاشوا حمصورين يف بانتوستانات يف جنوب 
أفريقيا، ويتموضع بينهم سكان القدس ممن حيملون تصنيف املقيم الدائم9 التي تعترب وكأهنا 
مكانة مقارنة بـ»الرعايا« من محلة اهلوية اخلرضاء، وأقل من املواطنني، مع العلم أهنم يعيشون 

هتديدا مستمرا بسحب هذه اهلوية منهم.
املقاربة، هناك من حيرص األبارهتايد حتديدا  أنه مقابل هذه  ال بد من اإلشارة هنا إىل 
يف  املناطق املحتلة عام 1967، إذ كتب مثال عدي أوفري وأرئيال أزوالي ومها من أهم 
الباحثني النقديني يف إرسائيل، أن نظامني واحد ديمقراطي يف داخل إرسائيل وآخر عنرصي 
يف األرايض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، تطورا بني النهر والبحر، وبغض النظر 
عن مواقف الباحثني الذين يتحدثون عن نظامني بني البحر والنهر، فإن ما جيمعهم عادة 
هو االعتقاد بأن إرسائيل هي دولة ذات نظام ديمقراطي، حتى لو كانت ديمقراطيتها إثنية 
)بشارة،2005( وألمهية هذه النقطة وعالقتها بأساليب إدارة حياة السكان فإننا سنعود 

هلا الحقا يف هناية هذه املداخلة.
ويف هذا السياق، تكمن اإلجابة عىل النقاط أعاله التي حاولت نفي األبارهتايد بوصفها 
مؤكدة بالذات لوجوده. ويمكن أن نطبق نقاط بينارت السبع التي اختذها من أجل االدعاء 

بأنه ال أبارهتايد يف إرسائيل للتدليل عىل األبارهتايد:
مقابل تعريف العرق األبيض يف نموذج جنوب أفريقيا، يوجد انشغال تفصييل   .1
قانوين بتعريف من هو اليهودي . وكام كان هدف تعريف العرق يف جنوب أفريقيا 
هو وضع اهلرمية املواطنية ملواطن أبيض يف القمة وأسود يف احلضيض، فإن اهلرمية 
املواطنية يف إرسائيل مبنية عىل تعريف من هو اليهودي الذي يرتبع عىل القمة، وحتته 

املشكوك بيهوديتهم، وصوال إىل الفلسطيني الذي يقع يف أسفل اهلرم.
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يف مؤسسات القوة التي تضم اجليش واملؤسسات األمنية األخرى، يوجد حضور   .2
هيودي حرصي.

يف فلسطني التارخيية توجد معازل للفلسطينيني يف الضفة وغزة والنقب، كام يوجد   .3
فصل جغرايف بني املناطق اليهودية والعربية يف اجلليل واملثلث والقدس، ويتم تغليظ 
الفصل أو ختفيفه وفق الوضع األمني، ففي القدس تم وضع حواجز ونقاط تفتيش 

بني شقي املدينة يف اللحظة التي تم فيها هتديد »أمن اليهود«.
نظام التصاريح واحلواجز يف الضفة.  .4

فصل واضح يف سوق العمل بني العرب واليهود.  .5
تنتج العالقة اجلدلية بني االحتالل العسكري واملرشوع االستيطاين االستعامري،  حالة 
أبارهتايد واضحة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حرص هذا التوصيف يف هذه املناطق 
دون إرسائيل يظل مبتورا ما مل يوضع يف السياق التارخيي إلقامة إرسائيل، خاصة مع ما حدث 
من تطهري إثني عام 1948 من جهة، ودون وظيفته العملية لتحقيق هذا املرشوع من جهة 
أخرى، وهو بذلك ليس مرشوعا سياسيا إلدارة الساكن األصالين فقط، بل كأداة مرحلية 
لتحقيق املرشوع السيادي السيايس الصهيوين، ويف حال حتققت هذه السيادة سواء من خالل 
أدوات القمع أو اهليمنة، ال تعود من حاجة له. هذا ما حدث خالل النكبة وبعدها، وهذا 
ما حيدث اآلن يف أرايض الضفة. وهذا ال يعني أن األمر ليس قائام يف األرايض املحتلة عام 
1948، ولكن متت إعادة بنائه واستدماجه وتصديره بصيغ أخرى أكثر سيولة. وباستعارة 
القول  العنف، يمكن  بنيامني (Benjamin 1986 p.276-300) عن أشكال  طرح والرت 
إن إرسائيل استخدمت بداية العنف املؤسس إلقامة دولة قومية هيودية بأدوات استعامرية 
استيطانية تتحرك بني قطبي املحو واإلنشاء )انظر: غانم   2014 و Wolfe 2006(، إذ تقوم 
فكرة هذا املرشوع عىل حمو األصالنيني من املكان الستبداهلم بمجتمع املهاجرين اجلدد، 
الذي ما كان يمكن أن ينشأ من غري االستحواذ عىل األرض التي تشكل أهم رأس مال مادي 
يمتلكه األصالين، وال يستقيم املرشوع االستعامري من غريها. كان االستحواذ عىل األرض 
أول مراحل حتقيق املرشوع االستعامري، وال يتحقق هذا األمر عادة من غري مقاومة، متاما 
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كام حدث من انتفاضات وثورات يف فلسطني يف ظل االنتداب الربيطاين، وكام هو مستمر 
إىل اليوم، سواء من حماوالت للنضال من داخل النظام وضده كام هو حال الفلسطينيني يف 
الداخل، أو من خارجه كام هو حال الفلسطينيني يف الضفة والقدس وغزة،10 وهو ما يعني 
أن املرشوع االستيطاين االستعامري يف فلسطني هو مرشوع حممل بالرصاع والتناقضات، 
وأنه ما زال مفتوحا، واألهم أنه حيتمل عدة خواتم تبعا جلدلية املامرسة والفعل واملقاومة.
الديمقراطي«  »املجتمع  قراءة  يمكن  ال  أنه  هو  أخريا،  قوله  يكن  ما  إن 
عن  بمعزل  اإلثنية،  ديمقراطيته  حول  السجال  عن  النظر  بغض  اإلرسائييل، 
االمتيازات األساسية التي حازها املستعمرون يف حلظة العنف املؤسس. وبالتايل 
ال يمكن قراءة أو تأطري أوضاع الفلسطينيني يف الداخل بدون استحقاقات فعل 

التهجري الشامل يف النكبة.

ما بني األبارتهايد يف جنوب أفريقيا والنظام الصهيوني... الشبه واالختالف
رغم أوجه الشبه بني األبارهتايد يف جنوب أفريقيا وإرسائيل، إال أنه توجد أيضا نقاط 
املرشوع  عن  أفريقيا-  جنوب  يف  العنرصي  املرشوع  وجذور  بطبيعة  ترتبط  اختالف- 
االستعامري الصهيوين املركب يف فلسطني، وذلك الذي طبق يف أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا 

أو شامل أمريكا. 

أوال: البعد النفعي يف مرشوع االستعامر اجلنوب افريقي مقابل القومي الصهيوين
تأسست املستعمرات األوىل يف جنوب أفريقيا ألهداف اقتصادية، وكان االستيطان 
خادما ملرشوع ربحي، فقد وصلت جمموعة من املستوطنني اهلولنديني يف منتصف القرن 
السابع عرش وأقامت عام 1652 أول مستوطنة هلا يف منطقة الرجاء الصالح،  وكانت 
القادمة من هولندا وهي يف طريقها من أوروبا  بمثابة حمطة لتأمني احتياجات السفن 
هولندا  من  جدد  مستوطنون  الحقا  هذه  للمجموعة  انضم  وقد  األقىص،  الرشق  إىل 
وبلجيكا وأملانيا وفرنسا، وهي املجموعات التي سميت الحقا البوير )Boere( وهي 
كلمة هولندية تعني فالحني. وبسبب احلاجة لأليادي العاملة يف املستعمرة اجلديدة، تم 
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استقدام العبيد من املناطق القريبة ومن دول جماورة أخرى، مثل مدغشقر وأندونيسيا 
واهلند. وتطورت هذه املستوطنة الحقا ملدينة كيب تاون وحتولت إىل عاصمة منطقة 
الرجاء الصالح التي متتد عىل جزء واسع من شواطئ املنطقة وداخل القارة. امللفت أن 
هذه املناطق ظلت تابعة إداريا لرشكة اهلند الرشقية اهلولندية، أي ذراعا لرشكة ربحية 

وليست دولة وإن تغري األمر الحقا. 
ويمكن القول إن احلاجة إىل األرض مع اليد العاملة التي تشغلها وتعمل فيها، هو ما 
أدى إىل اعتبار أهل البالد مصدر عمل وليس عقبة، بل يمكن الذهاب أبعد من هذا والقول 
إن العالقة كانت عضوية بني االستعامر األبيض يف جنوب أفريقيا واألصالنيني، وما كان 
للمستعمرة أن تكون لوال وجود اليد السوداء العاملة. خيتلف األمر متاما يف فلسطني التي 
هدف املرشوع االستعامري الصهيوين فيها إىل حتقيق مرشوع قومي يف إقامة وطن هيودي، ومل 
حتركه أساسا أهدف اقتصادية. وقد أنتج هذا الفارق تعامال متميزا مع السكان األصليني يف 
احلالتني، حيث تم التعامل مع السود يف جنوب أفريقيا كمخزون حيوي ورضوري لأليادي 
العاملة الرخيصة، فيام شكل الفلسطيني باألساس عائقًا ملموسا يقف أمام حتقيق مرشوع 
التغلب عليه، وهو ما حول املرشوع االستعامري  القومي الصهيوين، وكان جيب  الكيان 
بنيوي  بشكل  قائم  ملرشوع   )Wolfe 1999, p 163( وولف  لباتريك  وفقًا  فلسطني  يف 
عىل املحو واإلزالة )elimination(. وحتت مظلة ممارسات االستعامر اندرجت إذن كل 
عمليات التوطني والنقل السكاين وتغليب مصلحة املهاجرين وقمع األصالنيني والتعامل 
معهم كمشكلة، سواء من خالل الطرد اجلامعي كام حدث يف النكبة أو من خالل حرشهم 
يف غيتوات مغلقة ومسيطر عليها من قبل إرسائيل، وتدار بشكل ذايت كام حيدث عىل أرض 
الواقع يف الضفة. إن االستعامر إذن مرشوع ضخم متعدد املستويات خللق كيان سيادي يف 

مكان جديد باستبدال ما هو موجود. 
ثمة اختالف كبري وحاسم بني املنطق الكولونيايل لنظام األبارهتايد، وبني منطق املرشوع 
يف  األبارهتايد  تكريس  جهة،  من  جرى  فقد   .1967 عام  املحتلة  املناطق  يف  االستيطاين 
كولونيالية اقتصادية، ويف منطق التفوق العرقي للبيض، من جهة أخرى . يف املقابل، فإن 
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دافع أو حمرك املرشوع االستيطاين ليس اقتصاديًا وإنام أيديولوجي، فهو مؤسس عىل الوعد 
اإلهلي بـ »أرض إرسائيل«، وجمسد برعاية احلامية التي يوفرها اجليش اإلرسائييل. ففي مدخل 
موقع »غفعات أساف« االستيطاين إىل الرشق من رام الل، عىل سبيل املثال، وضعت يافطة 
بأرض  الرب  عام، وعد  وقبل 3800  إيل،  بيت  هنا يف  البيت.  إىل  »عدنا  تقول:  ضخمة 
إرسائيل لشعب إرسائيل، استنادًا إىل هذا الوعد نحن نقيم اليوم يف حيفا وتل أبيب وشيلو 

وحفرون )اخلليل(«.
يف  اليهود  حق  فإن  اإلهلية،  الرسالة  هذه  عىل  املرتكز  اإلرسائييل  للمنطق  ووفقًا 
فلسطني غري قابل لالستئناف أو الطعن فيه، وما ينطبق عىل حيفا )التي فرغت من 
غالبية سكاهنا العرب يف العام 1948( ينطبق عىل »بيت إيل« وعىل موقع »عوز تسيون« 
االستيطاين. من هنا فإن االستنتاج املنبثق عن هذه املقولة هو أن ما ينطبق عىل السكان 
الفلسطينيني يف املناطق املحتلة عام 1967، ينطبق عىل الفلسطينيني الذي طردوا من 
حيفا يف العام 1948. ففي كال احلالتني، نجد أن املنطق املوجه هو نفس املنطق : » يل 
احلق يف العيش هنا مكانك« . خيتلف هذا املنطق عن املنطق الكولونيايل االقتصادي 
الذي ينتظم حول استغالل السكان املحليني ومواردهم. ويف االستعامر االستيطاين 
ال يعترب االستيالء عىل األرض عن طريق االستيطان فيها »خطأ فنيًا وفق وجهة نظر 
باتريك وولف، إذ »املستوطنون االستعامريون يأتون للبقاء: والغزو ُبنية وليس جمرد 
حدث«. )Wolf 2006, p 388( ويميز لورنتسو فرياتشيني )Venacini 2010( بني 
األهداف  ناحية  من  خاص،  بشكل  االستيطاين  واالستعامر  عام،  بشكل  االستعامر 
والغايات املحركة هلام، مشريًا إىل أن االستعامر ُيعّرف عىل أنه سيطرة خارجية تتسم 
بسمتني رئيسيتني، األوىل أنه انتقال إىل موقع أو مكان جديد، والثانية نشوء عالقات 
غري متساوية تقوم عىل السيطرة واهليمنة يف األماكن اجلديدة. ويف هذا السياق، يمكن 
لعمليات التحكم والسيطرة، والغاية املحركة للمستوطن االستعامري، أن تساعد يف 
التمييز بني األشكال املختلفة لالستعامر. وكام كتب فرياتشيني )املصدر السابق( فإن 

مقولة »إعمل من أجيل« ليست مماثلة أو مساوية ملقولة  »ارحل«.
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( املحيل كمشكلة  الثانية إىل )اإلنسان  تنظر  فيام  املكان،  فاألوىل تستغل وتنهب موارد 
أيضًا،  هنا  من   .  )Morgense 2011( منها  التخلص  ينبغي  وكعقبة   عليها  التغلب  جيب 
جييء االختالف بني االستعامر القائم عىل االستغالل ،كام حدث يف جنوب افريقيا )اعمل 
من أجيل(  وبني االستعامر الصهيوين يف فلسطني القائم عىل الطرد والسلب )هنا، يف املكان 

الذي تعيش فيه، سأقيم بيتي!(.
فقد رأى األول يف سكان الدولة )املحليني السود( قوة عمل رخيصة بشكل متعمد جلني 
أرباح ومكاسب اقتصادية، أما الثاين فقد رأى يف السكان األصالنيني عقبة يف طريق جتسيد 
املرشوع القومي الذي سعى إليه، ولذلك فقد عمل من أجل التخلص منهم. وقد فعل ذلك 
أحيانًا عن طريق الطرد والتطهري العرقي الواسعني، كام حصل إبان العام 1948 ) العارف 
Khaldi 1959, 1961; Pappe 2006 ،1956 – 1951( وأحيانًا أخرى عن طريق تشجيع 
اهلجرة وانتهاج خطط وبرامج لتغيري الرتكيبة الديمغرافية للمكان وهتويد احليز، كام حصل 
يف القدس الرشقية، ويف أحيان أخرى بواسطة زرع مستوطنات يف قلب احليز الفلسطيني، 
كام حيدث يف الضفة الغربية، وكذلك أيضًا داخل حدود إرسائيل 1948، عن طريق إتباع 

سياسة مثل »هتويد اجلليل« ومصادرة األرايض العائدة للسكان املحليني.

ثانيا: عنرصية ترشيعية وعنرصية مؤمننة
ارتكز حكم األبارهتايد يف جنوب أفريقيا بشكل خاص بعد 1948 عىل أسس قانونية 
وترشيعية، وتم استدماج الفصل العنرصي يف البنى الترشيعية للدولة، عىل خالف إرسائيل 
التي حتاول أن تتنصل من أيديولوجيات العرق وتستبدهلا بأيديولوجيا قومية هلا »رشعية« 
يف اخلطاب الدويل، الذي يقبل القوميات، وتغلف السياسات التي تقوم هبا بخطاب أمني 
واحتياجات أمنية، بل إن إرسائيل حتاول االمتناع عن ممارسة سلوكيات فجة من العنرصية 
الفلسطينيني  العامل  بني  الباصات  يف  الفصل  يعلون  الدفاع  وزير  رفض  يف  حدث  كام 
واملستوطنني اليهود، وهي تغلف كل عملية الفصل يف شبكة الطرق واحلكم بغالف أمني 
وقومي، يف عملية أمننة للتمييز العنرصي، وإعادة تدوير للمصطلحات بام يبعد عنها عىل 

األقل دوليا هتم األبارهتايد.
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وخالفا جلنوب أفريقيا يف عهد نظام الفصل العنرصي، ال تطبق إرسائيل سياسة أبارهتايد 
واضحة  بصورة  تظهره  وال  عرقي،  أساس  عىل  قوانينها  يف  الفصل  ترشعن  وال  رسمية، 
وجلية. وفحوى االدعاء السائد يف اخلطاب االرسائييل الرسمي أن إرسائيل »تتبع سياسة 

فصل ألسباب أمنية« ، وأهنا تضطر للقيام بذلك من أجل محاية مواطنيها.
الواقع، وإنام يشكل  ادعاء »متطلبات األمن« يف حد ذاته، ال يستقيم متامًا مع  أن  غري 
غطاء لدوافع واعتبارات كولونيالية.  وبغية إيضاح هذه املسألة، يمكن فحص مثال شارع 
القريبة  للقرى  تعود  فلسطينية،  أراض  صودرت  املايض  القرن  ثامنينات  ففي   .443 رقم 
من شارع 443 القديم، هبدف حتويل مسار الشارع إىل خارج القرى الفلسطينية التي مر 
داخلها.  وقد أمر احلاكم العسكري، هلذا الغرض، بمصادرة أراض تابعة للقرى ذاهتا، مما 
دفع أصحاب هذه األرايض إىل االعرتاض عىل القرار )أوامر املصادرة( عن طريق تقديم 

التامس إىل  املحكمة اإلرسائيلية العليا.
وجاء يف الرد الذي قدمه احلاكم العسكري باسم الدولة، االدعاء بأن مصادرة األرايض 
ستخدم سكان املنطقة، أي سكان القرى الفلسطينية، وقد قبلت املحكمة العليا هذا الرد 

ورفضت االلتامس. وجاء يف قرار املحكمة:
»احلاكم العسكري خمول يف مثل هذه األحوال بتوظيف استثامرات وموارد أساسية 
وتنفيذ خمططات طويلة األمد لصالح السكان املحليني ... ال يوجد أي خلل يف إعداد خطة 
الشوارع القطرية: فقد ازدادت احتياجات السكان املحليني للمواصالت، وال جيوز جتميد 
وضعية الطرق والشوارع.  بناء عىل ذلك فقد كان احلاكم العسكري خمواًل بإعداد خطة 
شوارع تأخذ يف احلسبان التطورات يف احلارض واملستقبل.  إن حقيقة كون هذا التخطيط 
يتم بالتعاون مع إرسائيل، ال تنطوي عىل ما يوجب رفض هذه اخلطة، طاملا أهنا أعدت 

خلدمة مصلحة السكان املحليني«11.
غري أن هذا الشارع الذي جرى شقه من أجل خدمة سكان القرى الفلسطينية أغلق 
يف وجههم حتديدًا، عقب اندالع االنتفاضة الثانية، ومنعوا من استخدامه، ويف هذه 
املرة أيضًا، بناء عىل أمر عسكري. يف املقابل سمح باستخدام الشارع لإلرسائيليني 
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فقط، وهو ما جعل سكان القرى الفلسطينية يف املنطقة يقدمون مرة يف عام 2007 
التامسًا خر للمحكمة اإلرسائيلية العليا ضد القرار بدعوى عدم قانونيته، ذلك ألن 
الشارع أقيم عىل أراضيهم ومن أجل خدمتهم. ويف رده باسم الدولة عىل االلتامس، 
أوضح قائد املنطقة العسكرية الوسطى بأنه جرى إغالق الشارع )يف وجه سكان القرى 
الفلسطينية( بسبب كثرة حوادث إطالق النار من جانب فلسطينيني عىل السيارات 
اإلرسائيلية املارة يف الشارع. هذا االدعاء صحيح من حيث الوقائع، فقد حتول الشارع 
إىل مصيدة موت لإلرسائيليني املارين منه يف فرتة االنتفاضة الثانية، لكن اإلشكالية ال 

تكمن يف الوصف وإنام يف االستنتاج. 
وفقًا للمنطق الذي وجه اختاذ القرار املمهد ملصادرة أرايض القرى، ويف ظل ازدياد 
»اهلجامت«التي تعرضت هلا السيارات اإلرسائيلية املارة يف شارع 443، ومن أجل 
درء التهديد حلياة الناس املارين به، كان االستنتاج املطلوب يقتيض إغالق الشارع 
أمام املسافرين اإلرسائيليني ومطالبتهم بالسفر عرب شارع رقم 1 )تل أبيب – القدس( 
عوضًا عن إغالقه يف وجه الفلسطينيني فقط. ويمكن القول يف هذا السياق إن القرار 
األول الذي سمح بمصادرة األرايض من أجل خدمة »السكان املحليني«، والقرار 
الثاين بإغالق الشارع أمام هؤالء السكان وإبقائه مفتوحًا أمام مرور اإلرسائيليني 
فقط، يظهران بوضوح ملنفعة من وخدمة ألي مصالح تعمل مثل هذه القرارات. 
كام ويدل القراران باألساس عىل أن استخدام ذريعة األمن هو استخدام حتاييل هدفه 
حمكمة  ان  اىل  يشار  واإلجحاف،  التمييز  عىل  يقوم  استعامري  منطق  وإخفاء  متويه 
العدل اختذت يف كانون اول 2009 قرار بفتح الشارع امام سكان القرى الفلسطينية 
ومتكينهم من استخدامه12، لكن اجليش قام بوضع بوابات يتحكم بالدخول واخلروج 
فيها لسكن القرى ومؤخرا قام بأغالقها ، بل ان هذه البوابات حتولت فعليا اىل احد 
اهم جتليات الفصل واألبارهتايد بني العرب واليهود اذ تنتصب عىل مداخل كل منها 
الفتة حتذر اإلرسائيليني من ان البوابات ختاذهم اىل مناطق فلسطينية وحيظر دخوله 

)انظر صورة رقم 4 و5(
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بوابة حديدية للتحكم بالدخول واخلروج من القرى 
الفلسطينية )املصور غري معروف(

صورة رقم 4
 الفته يف مداخل مناطق أ متنع دخول اإلرسائيليني

عىل ذلك، يمكن أن نجمل بالقول إن جنوب إفريقيا )العنرصية البيضاء( طبقت سياسة 
األبارهتايد قانونيًا، بينام طبقتها إرسائيل واقعيًا. وتزعم إرسائيل أن دوافعها ليست دوافع 
فصل عنرصي، وإنام دوافع »أمنية«، ولكن الفصل يتم ويطبق فعليًا بناء عىل مصالح اليهود، 
وليس بموجب قيم عاملية. ويتطلب هذا التطبيق شبكة أمن ومحاية تتيح ذلك، وهذه الشبكة 

تسمى يف القاموس السيايس اإلرسائييل »اعتبارات أمنية«.

ثالثا: الفرق بني االحتالل كحالة طوارئ مؤقتة واألبارهتايد كنظام دستوري:
كرس نظام األبارهتايد املواطنة الدونية للسود )يف جنوب أفريقيا( يف نص الدستور، 
التكريس  هذا  أن  من  الرغم  عىل  للدولة،  املعيارية  البنية  من  جزء  أنه  عىل  ذلك  وقدم 
الدستوري ُأعترب عنرصيًا وظالميًا يف نظر الكثريين. هذا يف حني أن االحتالل العسكري 
ورغم فظاظته وقسوته، يعترب من وجهة نظر القانون الدويل »أمرًا مرشوعًا« حتى وإن 

كان مؤقتًا وشاذًا.
تنتهي  أن  يمكن  العسكرية  والنزاعات  احلروب  أن  واالعتقاد  التفكري  املألوف  فمن 
إىل حني  لبقاع ومناطق جغرافية وأن ختضع حلكم عسكري مؤقت،  باحتالل عسكري 
التوصل إىل تسوية أو تنظيم ملكانتها. ويف ضوء فرضية املؤقت واالستثنائي، تدار املناطق 
أن تكون )هذه األوامر(  التطورات دون  أوامر عسكرية هدفها معاجلة  بواسطة  املحتلة 
مكرسة يف دستور أو قوانني أساس. بمعنى أنه ويف الوقت الذي يشكل فيه اجلندي أو 
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الرشطي يف دولة  »معيارية« أداة لتطبيق القانون، ووسيطًا بني القانون والسكان )ويمكن يف 
حال تغيري القوانني العنرصية حتويل وظيفته من قمع املواطنني إىل املحافظة عىل سالمتهم(، 
فإن قائد املنطقة واجلندي والبريوقراطي يصريون يف ظل االحتالل العسكري هم بذاهتم 
القانون وليس فقط األداة التي تعمل من أجل تطبيقه، ويعتمد تنظيم حياة السكان حتت 
االحتالل عىل القوة فقط كوسيلة وغاية يف آن واحد، وتكون هذه القوة ذات حضور وتواجد 
يف كل املناطق املحتلة ومتتد إىل كل مكان، ليس من أجل تأكيد وجود القانون والنظام، 
وإنام من أجل ترك االنطباع بأن صاحب البندقية هو صاحب القرار، وأن مصدر صالحية 
القوة هو القوة ذاهتا. إن حتويل أداة القوة لتغدو هي القوة ذاهتا ينتج بالرضورة فائض قوة 
وحيول املنطقة املحتلة إىل واجهة العرض )فيرتينة( لنظام القوة والسيطرة الذي يكون فيه 

اجلندي البسيط هو السيد الكبري جتاه السكان املحليني. 
نظام  أي  تطبيق  أو  األبارهتايد،  نظام  تطبيق  وأشكال  أساليب  أن  من  الرغم  وعىل 
إالِّ  القرسي،  االحتالل  وأشكال  أساليب  مع  تتقاطع  الشعب،  عنرصي مضاد إلرادة 
أننا نجد أن الدولة، ويف حالة حدوث مواجهة ومعارضة للنظام غري املرغوب، كنظام 
األبارهتايد، ترتاجع وختيل املكان لصالح سيطرة اجليش حتت مظلة قوانني الطوارئ، بغية 
إعادة النظام إىل نصابه. ففي نظام االحتالل العسكري ال يكون للدولة أي وجود عىل 
اإلطالق، ولذلك تبقى القوة دائاًم هي الطريق الوحيد إلثبات من هو صاحب السيطرة 
القانون  ألن  ذلك  دموية،  النتيجة  تكون  احلالتني،  كال  يف  املحتلة.  املنطقة  يف  والقرار 
العنرصي اخرتع كل املربرات والدواعي العنرصية لقمع اإلنسان األسود بجعله دون 
األبيض يف املكانة والقيمة، أما يف حالة االحتالل العسكري، فإن املربر األخالقي الذي 
يعطي الرشعية للضم، ليس رضوريًا، ألن القانون ذاته ويف أساسه رأى يف الفلسطيني 
فإن هذه  هنا  القانون، ومن  قيم واستحقاقات  أي خارج  استثنائيا،  أو  قانونيا  كائنًا ال 

القوانني ال تتناول الفلسطيني إال فيام يتعلق بمتطلبات قمعه.
حقوق  بأبسط  يمس  قامع  واقع  احلالتني،  كال  عن  الناتج  الواقع  فإن  احلال،  وبطبيعة 
اإلنسان األساسية. من املمكن رؤية االحتالل عىل أنه »نظام اللحظة الراهنة« الذي ليس له 
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ماض أو حارض، وفق ما وصفه )ألتوسري، 2006، ص76-77(، يف حني أن األبارهتايد 
يشكل نظامًا للحارض واملستقبل. ويف كال احلالتني يستند تطبيق األمر العسكري والقانون 

العنرصي عىل االستبداد واالضطهاد والقمع دون متييز بني املضطهدين.
وكام يقول ألتوسري يف وصف النظام االستبدادي، فإن هذا النظام هو »سلطة املساواة 
املطلقة التي تضع مجيع السكان داخل ذات املجانسة« )ألتوسري ،2006، ص76(، حيث 
اجلميع متساوون، ليس ألهنم الكل، كام يف حالة املستوطن األبيض أو املستوطن الصهيوين، 
وإنام ببساطة ألهنم ال يشء. هنا أيضًا يدرك الكثريون أّن االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة أسوأ بكثري من نظام التفرقة العنرصية.

رابعًا: منطق »الوضع املؤقت« لقلب الواقع عىل األرض يف سبيل تثبيت املستعمرة
تعطي فرضية »الوضع املؤقت« حرية عمل تتيح أحيانًا القيام باليشء ونقيضه، واألهم 

من ذلك إحداث تغيري بنيوي يف الواقع القائم.
فيمكن بواسطة أوامر وتعليامت عسكرية حملية تلبي »متطلبات الساعة«، فرض 
حمددة  مناطق  عن  واإلعالن  أراض  ومصادرة  معينة،  مناطق  إىل  الدخول  عىل  قيود 
كمناطق عسكرية مغلقة، بل وتغيري احليز الطبوغرايف والديمغرايف للمكان. ففي فرتة 
احلكم العسكري »املؤقت« متدد املرشوع االستيطاين وصودرت املزيد من األرايض 
هذا  توقف  وجوب  عن  وعوضًا  إليها.  الوصول  من  منعوا  الذين  الفلسطينيني  من 
املرشوع يف ظل »عملية السالم«، حتولت هذه األخرية إىل مظلة للمرشوع الكولونيايل 
ينمو  وراح  السالم«،  »عملية  لـ  مواكب  مكون  إىل  بدوره  حتول  الذي  االستيطاين، 
ويتطور يف ظلها دون قيود ملموسة. واحلقيقة أن اجلانب الفلسطيني مل يرص من جهته 
عىل وجوب جتميد هذا املرشوع االستيطاين التوسعي، وذلك انطالقًا من فرضية أن 
الوضع »مؤقت« وقابل للتغيري قطعًا، وأنه طاملا أن كل األمور مطروحة للتفاوض، 
أهنا كانت  اتضح  التي  »الال وقائع«  ما عدا  منتهية عىل األرض،  فليس هناك وقائع 
بمثابة إسفني يف »عملية السالم«، التي حتولت إىل عملية عبثية: مفاوضات من أجل 
املفاوضات )Butlen 2011; Khalidi 2011( . وكام كتب الباحث الفلسطيني معني 
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رباين يف »لندن ريفيو أوف بوكس« فإن: »ما يسمى بعملية السالم تعمل متامًا كام خطط 
 .)Rabbani 2011(  « سيايس  بثوب  اإلرسائيلية  الكولونيالية  تغطية  أجل  من  هلا، 
فاألوامر العسكرية توفر للمحتل حيزًا واسعًا للمناورة وتتيح له التحرك داخل هذا 
احليز، ألهنا ال ختضع لقوانني الدولة، وألهنا تعنى بشؤون أناس ليسوا مواطنني فيها 
)عىل الرغم من أن هذه األوامر ختضع، ظاهريا عىل األقل، ملراقبة املحكمة اإلرسائيلية 
العليا(. ويف الوقت الذي تعامل فيه املجتمع الدويل مع االحتالل اإلرسائييل كوضع 
مؤقت، وأصدر قرارات تدعو إىل االنسحاب من املناطق املحتلة يف حرب العام 1967، 
مل تقم إرسائيل من جهتها بضم هذه املناطق باستثناء القدس الرشقية وهضبة اجلوالن(، 

لكنها مل تقم أيضًا باالنسحاب منها. 
ولكن يف ظل عدم االنسحاب وعدم الضم، متدد املرشوع االستيطاين إىل داخل تلك 
أرايض  عىل  يدها  اإلرسائيلية  الدولة  وضعت  فقد  عملية،  ناحية  ومن  املحتلة،  املناطق 
جتاه  العالقة  بتنظيم  فعليًا  إرسائيل  قامت  فقد  ذلك  إىل  وكالئها.  بواسطة  الفلسطينيني 
املكان بصورة انتقائية. حيث تبنت فرضية »الوضع املؤقت« فيام يتعلق بالسكان، وعرفت 
الفلسطينيني عىل أهنم »رعايا مؤقتون«، وتبنت جتاه األرايض فرضية »الوضع الدائم« وتعاطت 

معها فعليا باعتبارها ملكيتها.
وبذلك، فقد خلقت إرسائيل حيزًا جديدًا فوق زمني )غري مؤقت(، داخل املناطق املحتلة، 
ولكن خارج إطار القانون العسكري )املؤقت(، والذي سعت وتسعى بكل ما أوتيت من 
قوة إىل إخراجه من دائرة أي نقاش حول املستقبل »املؤقت«، وذلك بكونه )احليز( األبدي 
الدائم والوحيد.  ولو أن األمر ليس كذلك، فام الذي تقصده إرسائيل بقوهلا إن أي تسوية 

جيب أن تضمن استمرار وجود الكتل االستيطانية؟
يساعد هذان التوجهان املتناقضان يف الظاهر، يف فهم املنطق الكامن يف االقرتاحات 
الداعية، من جهة، إىل إجراء مفاوضات، والرافضة من جهة أخرى ملطلب جتميد البناء 
يف املستوطنات. الداعية إىل التوصل إىل سالم دائم من جهة، واملقوضة ألسس مثل هذا 
السالم من جهة أخرى. ومن الواضح أن إرسائيل وبواسطة »املؤقت الدائم« وحتويله 
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إىل واقع سيايس ترتتب عليه مطالب جديدة، تستخدم بوعي وبشكل متحول أدوات 
االحتالل واالستعامر االستيطاين واألبارهتايد من أجل تنفيذ سياساهتا، ويف الوقت ذاته 

تناور القانون الدويل.

النظام اإلسرائيلي وإنتاج فئات من احملكومني؟ 
 لكن السؤال األهم هو: ماذا لو انتفى االحتالل عن إرسائيل، أي لو انسحبت من كل 
األرايض املحتلة 1967 وقامت بتفكيك مستوطناهتا؟ هل سيبقى أمامنا دولة عادية غري 
أبارهتايدية؟. من أجل اإلجابة عىل هذا السؤال األسايس، ال بد من فحص عالقة النظام 
ويعتربون  جنسيتها،  حيملون  الذين  الفلسطينيني  من  أخرى  فئة  مع  اإلرسائييل  السيايس 
النظام السيايس اإلرسائييل عىل أساس عالقته املحسومة13  مواطنني داخلها، أي تفحص 

مع مواطنيه )ولو كان احلسم مرحليا(.

تصنيف السكان: العرب يف إسرائيل - مواطنة امللونني
»العرب يف إرسائيل باتوا يشكلون خطرا عىل دولة إرسائيل وجيب التعامل معهم من 

هذا املنظار؟« 14
ربام كان من املمكن ولو نظريا االدعاء بأن إرسائيل متارس سياسة أبارهتايدية مؤقتة 
يف األرايض املحتلة، ستنتفي مع انتهاء االحتالل، لو مل تكن هذه الدولة تعرف نفسها 
بأهنا دولة اليهود أينام كانوا، يف الوقت الذي يعيش فيها حوايل مليون فلسطيني هم 
مخس عدد سكاهنا، ويتم التعامل معهم من منظار كوهنم إما خطرا ديمغرافيا أو أمنيا 
أو االثنني معا.  وربام كان من املمكن أن نكتفي بتحليل واقع الضفة وغزة بوصفه حالة 
أبارهتايدية عابرة، لو كانت إرسائيل هي فرنسا أو بريطانيا، أما وقد أقيمت إرسائيل 
عىل نكبة جزء من مواطنيها من أبناء األرض األصليني، الذين حتولوا إىل أقلية هامشية 
يف داخلها، ناهيك عن رفضها إعادة الالجئني وإرصارها عىل اعرتاف العامل بيهوديتها 
كرشط للسالم، فإنه ال يمكن للباحث يف هذا احلقل، إال التعامل مع إرسائيل كنظام 
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سيايس له أسسه التي ال تنتفي حتى لو انتفى االحتالل، ومن هنا تقرتح هذه املداخلة 
خوض املقاربة مع األبارهتايد من خالل قراءة عالقة هذا النظام مع العرب يف إرسائيل 

ممن حيملون جنسيتها.
ولدت إرسائيل عىل أنقاض الشعب الفلسطيني، بعد أن قامت بعملية تطهري عرقي أدت 
إىل طرد أكثر من 800000 منهم عام 1948،)وهو أمر مل يصله األبارهتايد يف أسوأ أيامه 
القمعية( . وبارشت بعد ذلك وانطالقا من اعتبار ذاهتا دولة اليهود )سواء أكانوا مواطنني 
فعليني فيها أم مواطنني يف دول أخرى(، عىل استخدام أدوات ترشيعية وقانونية من أجل 
التأسيس هلذا املنطق التفضييل، وكان ذلك يتم حتى 1966 حتت غطاء النظام العسكري 
املفروض عىل العرب دون اليهود، والحقا من خالل استخدام القوانني التي سنتها يف تلك 
الفرتة وبقوانني أخرى سنتها الحقا، أسست عمليا لنوعني من املواطنني، وهم هيود يتمتعون 
بكامل احلقوق، وعرب أنتجوا كفئات )بدو ودروز وعرب( حيملون مواطنة الدولة، ولكنهم 
يتمتعون بحقوق أقل من بقية اليهود، إذ كان جمرد تعريفها بأهنا دولة هيودية يعني أهنا أداة 
خلدمة فئة معينة من املواطنني أكثر من غريهم، حتى لو مل تعرب بصورة مبارشة وواضحة عن 
ذلك، إذ ال قوانني تؤسس لتمييز واضح، وبالعكس توجد رغبة مستميتة للتأكيد عىل أن 
هيودية الدولة  ال تتناقض وديمقراطيتها، وهو ما ال يتوافق مع املعطيات التارخيية واحلديثة، 

وال مع التعريفات النظرية والسياسية للديمقراطية.
وقد بدأت الدولة بعد 1948 برتكيز بقايا الفلسطينيني الذين ظلوا يف املدن )انظر 
صورة رقم 1( ثم جتميعهم يف احياء خاصة هبم، هكذا مجعت عرب حيفا وعرب يافا 
وعرب اللد يف أحياء خاصة هبم، وفصلت بينهم وبني بقية اليهود يف البداية بواسطة 
أسيجة شائكة يف مناطق خاصة هبم واطلق عىل احيائهم يف بعض املدن  اسم الغيتو كام 
يف اللد ويافا15  )انظر صورة رقم 2 ورقم 3( أزيلت الحقا، لكن بعد أن أسست لفصل 
عميل بينهام، ومن الالفت أن هذه األحياء التي حتولت إىل أحياء فقر وجريمة بامتياز، 
سميت بلغة املحللني اليهود والعرب باسم »الغيتو«، حيث ما زالت هذه التسمية دارجة 

إىل يومنا هذا بني السكان العرب.
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صورة رقم 1 الرملة خالل تركيز البقية الباقية من الفلسطينيني 
قبل تركيزهم يف غيتوات خاصة هبم من كتاب ارئيال ازوالي 

From Palestine to Israel

صورة رقم 2 االسالك التي تفصل بني غيتو العجمي يف 
 From يافا واحلارات اليهودية من كتاب ارئيال ازوالي

Palestine to Israel ص93 واملصور غري معروف

صورة رقم 3 الغيتو يف يافا 1949 ويظهر سور االسالك الشائكة الذي حيدد منطقة 
 From الغيتو العريب املفصول عن احليز اليهودي. الصورة من كتاب ارئيال أزوالي

Palestine to Israel ص93 واملصور غري معروف .

عام  منها ضم  )قسم  املثلث  مناطق  للفلسطينيني يف  ثالثة جتمعات  أبقت عىل  فيام 
التجمعات نظام  اتفاقيات رودوس( واجلليل والنقب، وفرض عىل هذه  1949 بعد 
احلكم العسكري شكل غطاء رشعيا ملصادرة آالف الدونامت ومطاردة وطرد »الالجئني 
العائدين«، ناهيك عن استخدامه من أجل فرض سياسات اقتصادية عىل العرب من 
خالل منع اليهود من دخول هذه األماكن، وبالتايل منع إقامتهم لعالقات جتارية مبارشة 
مع السكان. وهذا ما أعاق اندماج العرب يف املدينة اإلرسائيلية، وأعاق التأسيس ملدينة 

فلسطينية يف الداخل. )بشار ة 2002(



51

يف  عربا  مبام(،  )باستثناء  الصهيونية  األحزاب  تقبل  مل  الستينات،  منتصف  وحتى  سياسيا، 
صفوفها، وبدل ذلك شكلت قوائم متعاونة من رؤساء احلموالت )العائالت( واملخاتري، حيث 
كانت عمليا أحزابا صورية تابعة لألحزاب الصهيونية التي استخدمتها ألهدافها اخلالصة، فيام اتبعت 
الدولة سياسة بوليسية ملحاربة احلزب الشيوعي الذي تصدى لسياساهتا، ناهيك عن منع حركات 
وطنية مثل »حركة األرض« من ممارسة العمل السيايس ومالحقة القيادات الوطنية العربية. أما 
عىل املستوى االقتصادي، فقد أدت سياسة املصادرة واحلصار الذي فرض بسبب احلكم العسكري 
إىل انخفاض اإلنتاج الزراعي، وحتول الفلسطيني من الفالحة إىل العاملة التي تعيش عىل هامش 
اقتصاد املدن اإلرسائيلية. ورغم التحوالت االقتصادية وازدياد نسبة التعليم بني السكان العرب، 
فإهنم مل ينجحوا يف تغيري مكانتهم املهمشة بنيويا، إذ إهنم ما زالوا يشكلون الطبقة العاملة املهمشة 

يف االقتصاد اإلرسائييل، يف حني يسيطر اليهود عىل املواقع االقتصادية العليا.
قانونيا، سنت الدولة جمموعة من القوانني األساسية التي صاغت مكانة اليهودي كمواطن 
له امتيازات مقابل العريب، كان من بينها قانون العودة )1950(، حيث يعد هذا القانون الركيزة 
القانونية األهم لصياغة عالقة الدولة مع اليهود، إذ تعرف بأهنا دولة كل اليهود حتى لو كان 
هذا  ويعطي   .)2005 بشارة  )عزمي  مواطنيها  دولة  وليست  ذلك،  يريدون  ال  اليهود  هؤالء 
القانون لكل هيودي احلق يف احلصول عىل حق اهلجرة إليها واحلصول عىل شهادة »عوليه«،16 
ما يؤهله بحسب قانون اجلنسية للحصول بشكل اوتوماتيكي عىل جنسية إرسائيلية. وعملت 
إرسائيل مقابل هذا القانون عىل منع عودة الالجئني العرب الذين طردهتم وقامت باالستيالء عىل 
أمالكهم وحتويلها ألمالك دولة. كام قامت الدولة بسن قانون أمالك الغائبني يف العام نفسه، هبدف 
ترشيع استيالئها عىل أرايض الالجئني. وكان بني العرب الذين بقوا يف إرسائيل حوايل 15% من 
الالجئني الداخليني ممن تركوا أراضيهم وقراهم ولكنهم ظلوا يف حدود ما أصبح دولة إرسائيل، 
حيث قامت الدولة بتصنيفهم يف فئة جديدة أطلقت عليها »احلارضون الغائبون«، وهبذا متكنت 
الدولة من نقل أراضيهم وأمالكهم عىل اسمها عرب قانون سنته حتت اسم قانون أمالك الغائبني. 
ويشري بعض الباحثني أن إرسائيل استطاعت أن تصادر حوايل 40% من أرايض العرب بواسطة 

هذا القانون.17 إضافة إىل توطني الكثري من املهاجرين اليهود عىل هذه األرايض.
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مل تتوقف الدولة عن حمارصة املواطنني العرب بعد انتهاء احلكم العسكري رسميا عام 1966، 
بل قللت من حدة مواجهتها معهم، وقد يكون األمر عائدا جزئيا إىل احتالل 1967، ونقل اجلهد 
االستخبارايت األسايس ملالحقة الفلسطينيني يف املناطق التي احتلت. ويمكن القول إن الدولة 
انتهجت يف منتصف التسعينيات- خاصة يف ظل أوسلو- لربلة حمدودة اجتاه املواطنني العرب، 
غري أن هذه اللربلة انتهت متاما خاصة بعد انطالق انتفاضة األقىص الثانية، وما رافقها من انتفاضة 
حمدودة يف ترشين األول 2000 بني الفلسطينيني يف داخل إرسائيل، حيث بدأت تتسارع جمددا 

عملية إقصاء العرب والتشديد عىل كوهنم هتديدا اسرتاتيجيا للدولة.18
يف عام 2008 صادقت الكنيست عىل قانون املواَطنة )التعديل السابع(، وبموجب 
هذا التعديل، فإن الدولة تعطى إمكانّيَة سلب مواَطنة أّي مواطن ُيّتهم »بخرق الوالء 
وبناًء  اإلدارّية،  الشؤون  »ملحكمة  حيّق  القانون،  تعديل  عىل  وبناء  إرسائيل«.  لدولة 
الداخلّية، سلُب مواَطنة أّي فرد قام بخرق الوالء لدولة إرسائيل،  عىل طلب وزير 
أّي مواَطنة.«19 فيام مددت يف  الفرد بعد سحب مواطنته دون  يبقى هذا  أاّل  رشيطة 
يان مفعول قانون املواَطنة والدخول إىل إرسائيل )أمر مؤقت(، وينّص  العام نفسه رَسَ
تعديل القانون من عام 2003 عىل ما ييل: »ال ُيسمح لسّكان الضّفة الغربية وقطاع 
غّزة بالسكن الدائم )يف إرسائيل(، إذا قّرر وزير الداخلّية أو القائد العسكرّي للمنطقة 
أّن صاحب الطلب، أو أحد أفراد عائلته، قد يشّكل خطًرا عىل أمن دولة إرسائيل، 
املختّصة.«20 وبناء عىل تعديل  املقتَض وبناء عىل رأي عنارص األمن  وذلك حسب 
قانون املواَطنة، حيرم مواطنو إرسائيل الفلسطينّيون واملتزوجون من عرب ال حيملون 
جنسية الدولة من ممارسة حّقهم يف تأسيس عائالت يف موطنهم. ويف آذار 2007، 
مَلّ الشمل ليشمل مواطني »دولة  صادق الكنيست عىل تعديل القانون وتوسيع منع 
معادية« )سورية، لبنان، إيران العراق، وكلَّ َمن يعيش يف منطقة جتري فيها »عملّيات 

هتّدد أمن إرسائيل«، َوفق ما حيّددها »جهاز األمن العاّم«(.21 
يتناغم اجلانب الترشيعي مع اخلطط التي تنتهجها الدولة من أجل التغلب عىل املخاطر 
النابعة من جتمع العرب يف جتمعات سكانية، وما يعنيه هذا ربام من خلق تواصل بينهم. 
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من هنا عمدت الدولة إىل وضع اخلطط وتنفيذ املشاريع التي هتدف إىل حمارصة املدن 
والقرى وتشتيت التواصل بينها. كان من أمهها:

مرشوع املناطري يف اجلليل: هدفت إىل إقامة مستعمرات هيودية يف اجلليل بني عام 1979 
و1980 وعرفت باسم خطة هتويد اجلليل. حيث متت إقامة العديد من القرى الصغرية التي 
سميت مناطري. سكن كل قرية يف البداية حوايل مخس عرشة عائلة، وحتى عام 1981 تم 

إقامة 26 مطال حتولت الحقا إىل مستعمرات منظمة.
مرشوع حمور التالل: حرض عام 1991 وبطلب من وزارة البناء واإلسكان، واقرتح إقامة 
12 مستعمرة جديدة وتوسيع املستعمرات املوجودة يف مناطق املثلث، وهدف إىل زيادة نسبة 
اليهود يف هذه املنطقة وإىل قلب امليزان الديمغرايف فيها. وهي من اخلطط التي نسبت إىل شارون.
أكثرية  حتوي  التي  املناطق  يف  الواقع  لقلب  هدفا  الذين  املخططني  هذين  إىل  وباإلضافة 
فلسطينية، يدور احلديث يف اآلونة األخرية عن أن املجلس اإلرسائييل األعىل للتخطيط والبناء 
عىل وشك إهناء العمل عىل مرشوع جديد لتوسيع مستوطنة حريش يف وادي عارة، من أجل 
حتويلها إىل مدينة للمتدينني اليهود، حيث من املخطط أن تضم هذه املدينة 150000 هيودي.22 
وقد أوضح وزير البناء والتخطيط أرئيل أطياس الرضورة القصوى هلذه املدينة، حيث رصح:

 » أنا أرى يف حريش مهمة قومية عليا، جيب أن نذهب إىل هناك وأن نوقف انتشار سكان وادي 
عارة والذين هم عىل أقل تعبري ال حيبون دولة إرسائيل«)م، س(.

العرب  عىل  اخلناق  تشديد  حيث  من  اخلطط  لتلك  الكارثية  التداعيات  عن  وناهيك   
وحمارصهتم عمليا يف جتمعات مكتظة، فإن ما هيم هو التمييز الذي تؤكده هذه اخلطط، وهو 
وجود نوعني من املواطنني يف داخل حدود إرسائيل؛ نوع مرغوب حيث حتدد الدولة سياستها 
عىل أساس مصاحله، )وبالتايل يمكن أن نفهم معنى الشعار االنتخايب »نتنياهو جيد لليهود«، 
إذ إن كل ما هو جيد لليهود هو جيد للدولة!(. ونوع آخر يتم التعامل معه من منظور كونه 

غري مرغوب به، وبالتايل فهو خطر ديموغرايف أو/ وأمني، جيب مواجهته.
من هنا، ال تبدو اإلحصائيات التي تظهر بوضوح احلالة املتدنية االقتصادية والصحية 
العرب  املثال ال احلرص، تصل نسبة موت األطفال بني  إذ عىل سبيل  والتعليمية مفاجئة، 
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يف إرسائيل ضعفها مقارنة مع اليهود، ويعيش أكثر من نصفهم حتت خط الفقر، فيام تكاد 
نسبتهم يف الوظائف احلكومية العليا تقرتب من الصفر، أما يف الوظائف احلكومية فتصل 
إىل 5.6% من جممل املستخدمني. كام ال يزال آالف الفلسطينيني يعيشون يف جتمعات غري 
معرتف بيها خاصة يف النقب، من دون وجود أدنى اخلدمات اإلنسانية، وهم مهددون هبدم 

بيوهتم وبمصادرة أراضيهم فقط ألهنم عرب.
تشري البيانات البسيطة أعاله إىل وجود فئتني متقابلتني من املواطنني يف إرسائيل، تضم 
األوىل اليهود الذين يتمتعون بمواطنة بيضاء، والعرب الذين تشبه مواطنتهم مواطنة امللونني 
يف جنوب أفريقيا، األمر الذي يدحض املحاججة بأن إرسائيل هي ديمقراطية داخل حدود 
1948، وأبارهتايدية يف األرايض التي احتلتها عام 1967. إذ إن األساس املوجه لسياستها 
يف احلالتني هو اعتبار نفسها أداة خلدمة هيوديتها، أي أداة ختدم مواطنها اليهودي أينام كان، 
وهي هبذا شبيهة بنظام األبارهتايد الذي سخر الدولة خلدمة مصالح املواطن األبيض عىل 
تنوب عن  )بشارة 2005(  اليهودية حسب وصف  فإن  حساب غريه. وبكلامت أخرى، 

املواطنة كرافعة أساسية للدولة.
إن تفكيك معنى أن يشكل العرب خطرا ديمغرافيا أو أمنيا يف إرسائيل، يعني تفكيك 
الشيفرة املوجهة للنظام اإلرسائييل، أي كشف حقيقة أهنا بالفعل دولة اليهود، وأن أي 
مواطن آخر سيخضع مليزان الفائدة والرضر الذي سيلحقه هبذه الفئة.  وال  يعني هذا 
الفلسطينيني،  فئات  جتاه  الدولة  هذه  قبل  من  املستخدمة  واألدوات  السياسات  وضع 
ضمن سلة واحدة عىل اإلطالق، إذ إن قصف املدن يف الضفة ال يشبه قمع املظاهرات يف 
داخل إرسائيل )عىل األقل حاليا(، ولكنه يعني أن األساس العنرصي املبني عىل تفضيل 
فئة سكانية عىل أخرى هو األساس املنظم واملوجه هلا، وأهنا من أجل صيانة هذه العالقة 
ستلجأ إىل درجات خمتلفة ومتناسبة من العنف )الرمزي حينا واملبارش الفج حينا آخر(، 
حيث يشكل العنف وسيط العالقة املنظمة بينها وبني فئاهتا التي هتدد أي تغيري للنظام 
التفضييل، وجيري استدعاؤه بحسب احلاجة التي تراها الدولة، ما يعني أن العنف قابل 
رغبات  عن  ناهيك  النظام،  يف  التشكيك  حماوالت  حلسم  دائم  بشكل  ومهيأ  للتصعيد 
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تغيريه أو هتديده )حتى لو ديمغرافيا(، وهو ال يستدعى للتربير بل للتنفيذ، إذ إن النظام 
التفاضيل هو من يقوم بمهمة التربير. هلذا نجد أن املنطلقات النظرية التي تكتفي بالتعامل 
مع إرسائيل، باعتبارها دولة حديثة، مع كل استحقاقات ذلك والنقد املرتتب عليه، قارصة 

يف تشخيص جوانب املفاضلة التي متيز فكريت الدولة والنظام يف إرسائيل.

بدل اخلامتة: العودة إلى مربع الصراع األول 
عاش يف فلسطني عشية حرب العام 1948 قرابة مليوين نسمة، ثلثامها فلسطينيون وثلثهام 
الثالث مهاجرون هيود. وقد جرى خالل تلك احلرب طرد قرابة نصف السكان الفلسطينيني 
الذين عاشوا داخل فلسطني االنتدابية. يف أواخر العام 1949 قدر عدد الفلسطينيني داخل 
ما حتول الحقا إىل دولة إرسائيل )التي قامت عىل 78% من جممل مساحة فلسطني االنتدابية( 
بحوايل 160 ألف نسمة، شكلوا ما نسبته 10%  من جمموع السكان )أوستسكي الزر وآخرون 
2006;  أوستسكي- الزار 2002 (. وقد ارتفعت هذه النسبة بمرور  السنوات لتصل إىل 
17% ) ال يشمل ذلك سكان القدس الرشقية(. وبعد 19 عامًا من تأسيسها، احتلت إرسائيل 
يف حرب العام 1967 ما تبقى من أرايض فلسطني االنتدابية، مما حول البلد جمددًا إىل وحدة 
جغرافية واحدة، حتت سيطرة هيودية مطلقة.  مع هناية 2016 كان يعيش يف فلسطني حوايل 
6.390 مليون هيودي )مكتب اإلحصاء املركزي االرسائييل  2016 23( وحوايل 6.41 

مليون فلسطيني )جهاز اإلحصاء الفلسطيني 2016(.24
يف أعقاب حرب )احتالل( العام 1967، متدد املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين، 
الذي بلغ ذروته يف إقامة دولة إرسائيل وطرد نصف السكان الفلسطينيني يف العام 1948، 
ليشمل كامل مساحة فلسطني االنتدابية، والتي حتولت شيئًا فشيئًا إىل حيز ثنائي القومية واقعيًا.
وقد جرى هذا التمدد يف ظل احتالل عسكري كان من املفرتض أن يكون مؤقتًا وليس 
واقعًا دائاًم. وعىل الرغم من التناقض الظاهري بني االستعامر االستيطاين، والذي ال يشكل 
فيه االستيطان، كام قال وولف )Wolfe 2001( خطأ فنيًا أو حدثًا عابرًا وإنام عملية بنيوية، 
وبني االحتالل الذي ينشأ ويعرض عىل أنه مؤقت وجمرد حدث، فقد نشأ وضع يتيح قيام 
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هذين األمرين جنبًا إىل جنب: أي املؤقت والدائم، االحتالل واالستعامر، احلدث والبنية. وقد 
أتيح هذا الوضع نتيجة حالة الال حسم والوضع املؤقت، وشيدت إرسائيل داخل مناطق العام 
1967 عرشات املستوطنات اليهودية، التي انتقل للسكن فيها مئات آالف »املستوطنني«، 
األمر الذي حول البنية الديمغرافية للمكان من حيز يسود فيه العنرص الفلسطيني إىل حيز 

ثنائي القومية خيضع للسيطرة اإلرسائيلية.
غري أن هذا التمدد )للمرشوع االستعامري االستيطاين( أدى بالذات إىل سحب وإحالل 
الواقع ثنائي القومية، القائم أصاًل داخل إرسائيل، ليشمل كامل أرايض فلسطني االنتدابية. 
وقد طرأ يف هذا السياق حتول مثري أعاد الوضع إىل الظروف التي سادت عشية حرب العام 
1948، حني كانت جمموعتان، جمموعة أصالنية وجمموعة مهاجرين، تعيشان يف احليز ذاته. 
ولكن يف أعقاب )حرب( العام 1967 مل تنجح أي من هاتني املجموعتني يف حسم الرصاع 
لصاحلها، حيث إن سيطرة املجموعة اليهودية عىل احليز اجليو-سيايس، مل تشكل حساًم للنزاع، 
وإنام إعادة متوضع داخل احليز ذاته. خاصة أن مثل هذا احلسم ليس ممكنًا، ذلك ألن التطهري 
العرقي الذي جرى يف العام 1948 ال يعترب اآلن خيارًا متاحًا. من هنا أيضًا تنبع أمهية هذا 
التحول يف شق الطريق أمام إعادة النقاش إىل جذور النزاع، أي إىل مسألة االستعامر االستيطاين 

وليس إىل مسألة االحتالل العسكري.
إن فهم املرشوع الكولونيايل االستيطاين يف األرايض املحتلة عام 1967 باعتباره جزءًا 
من املرشوع الصهيوين الكولونيايل التارخيي، من شأنه أن يتيح رصف النظر عن حل الدولة 
ليرتكز عىل حل نزع الصفة االستعامرية للدولة. ويف هذا السياق يمكن القول إن قيام دولة 
فلسطينية يف أرايض العام1967 ربام يشكل يف أحسن األحوال حاًل مؤقتًا يؤدي إىل هتدئة 
النزاع لبضع سنوات، لكنه لن يلبث أن ينفجر جمددًا. فهذا احلل ال يقدم إجابة عىل املسائل 
املرتبطة بالطابع الكولونيايل للنظام االرسائييل، والعالقة بني الدولة وبني السكان القاطنني 
داخل حدودها، وحقوق األصالنيني سواء الذين طردوا يف العام 1948 أو الذين بقوا فيها، 
واستعامر احليز ومصادرة األرايض، والسعي املستمر إىل تكريس سيطرة املجموعة اليهودية 

عىل احليز السيايس حتت غطاء دولة هيودية وديمقراطية.
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الهوامش
ألهم القوانني التي وضعت لتثبيت هيودية الدولة روحا وقومية انظر/ي صفحة مركز عدالة :  1

https://www.adalah.org/ar/law/index?page=3  )آخر دخول 2018/2/2(  
  MA’AN Developmentالتأثري العميق للسياسات االستعامرية عىل حياة السكان يف القدس انظر/ي عن   2
 Center, Means of Displacement: Charting Israeli’s Colonization of East Jerusalem. MA’AN
 Development Center, February 2010. OCHA :The Planning Crisis in East Jerusalem:
Understanding the Phenomenon of ‘Illegal’ Construction, April 2009 – Htt://jfjf.com/?p=2042
www.ochaopt.org/documents/osha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf  

تبني منشورات مجعية »عري عميم« صورة الوضع  يف القدس الرشقية، ومن ضمن ذلك يف جمايل التعليم والتخطيط:  
 OCHA ,The Humanitarian Impact fo the West Bank Barrier on Palestinian Communities:  

East Jerusalem, June  2007:

  htt:// www.ochaopt.org/documents/Jerusalem- 30July2007.pd )آخر مشاهدة 2018/2/2(
OCHA: East Jerusalem: key Humanitarian concerns, Marsh 2011:  

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_ 2011_03_23_full_english.pdf  

)آخر مشاهدة 2018/2/2(  

http://www.betselem.org/English/Jerusalem/ : »وكذلك منشورات منظمة »بتسيلم  
ومنشورات مهوكيد »مركز الدفاع عن الفرد« والتي تتناول بشكل رئييس سياسة الرتانسفري الصامت التي   

تنفذ عن طريق سحب اإلقامة بذرائع خمتلفة:
  http://www.hamoked.org.il/TopicSearch.aspx?tid=main_main_11  )آخر مشاهدة 2018/2/2(

בג«ץ 3999/65 עמותת קו לעובד נ‹ בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, סב )5(492 ,פס‹ 43 לפסק דינו של   3
הש‹ ריבלין (4661) (להלן: עניין קו לעובד  انظر/ي أيضا  مجعية حقوق املواطن اإلرسائيلية، نظام واحد 

منظومتا حكم: النظام القضائي يف الضفة الغربية، تقرير مجعية حقوق املواطن يف إرسائيل 2014 عىل 
 http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf : الرابط التايل
https://www.aka.idf.il/ : آخر دخول 2017/10/4( ملخص قرار حمكمة العدل العليا عىل الرابط(

SIP_STORAGE/FILES/0/61090.pdf )آخر مشاهدة 2017/10/4(

»إيزور« حتمل مدلوال إداريا ضمن حيز السيادة وفق اخلطاب الذي تم تبنيه منذ االحتالل يف األوامر العسكرية.    4
5 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/634kfc.htm

لالستزادة عن االستيطان انظر/ي وئام بلعوم 2017 »اهلدف مليون« ورقة معلوماتية، مركز مدار :    6
https://www.madarcenter.org/تقارير/تقارير-خاصة/7300-اهلدف-مليون-املستوطنون-  

واملستوطنات-يف-الضفة-الغربية-والقدس )آخر مشاهدة 2018/3/3(
االتفاقية بالعربية عىل موقع مكتب حقوق االنسان التابع جلامعة منيسوتا عىل الرابط التايل:    7

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html )اخر مشاهدة 2016/11/14(
نص نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17متوز 1998  متوفر عىل صفحة   8
https://www.icrc.org/ara/resources/ التايل:  الرابط  عىل  بالعربية  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة 

documents/misc/6e7ec5.htm )اخر مشاهدة 207/7/30(
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وفقا لتعريف »مؤسسة التأمني الوطني«، فإن املقيم يف إرسائيل هو الشخص »الذي يكون مركز حياته   9
يف إرسائيل، مثل مكان سكن دائم، مكان مكوث العائلة، املكان الذي يتعلم فيه األبناء، مكان العمل 
http://www.btl.gov.il/ :األسايس«. ويتعني عىل من يدعي اإلقامة )يف إرسائيل( أن يثبت وجوده. انظر

Insurance/living_abroad/Pages/default.aspx   )آخر مشاهدة 2017/10/22(

نستخدم 67 و48 كمفاهيم إجرائية وليست سياسية أو معيارية.  10
انظر/ي قرار املحكمة العليا 1983/12/28 رقم 393/82 مجعية إسكان املعلمني ضد قائد قوات   11
http:// : اجليش اإلرسائييل يف هيودا والسامرة ، متوفر عىل صفحة املوكيد حلقوق الفرد  عىل الرابط التايل

www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=160 )اخر مشاهدة 2018/1/22(

للمزيد عن القرار والنقاش انظر/ي تقرير بيتسلم 443: قيود عىل احلركة والتنقل، نرش يف 1 كانون ثاين   12
 https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/ road_443 :2011، عىل الرابط التايل

)اخر مشاهدة 2018/1/22(
من الرضوري بالطبع أن نتذكر أن احلسم املرحيل هلذه العالقة ال يعني أن إرسائيل قد ال تقبل عىل تغيري   13
العالقة مستقبال، وهو ما يمكن استشفافه من االقرتاحات التي تدعو إىل التنازل عن املثلث وضمه للدولة 

الفلسطينية مستقبال.
يوفال ديسكني رئيس »الشاباك- املخابرات الداخلية يف لقاء رسي مع رئيس الوزراء السابق اهيود اوملرت،   14

نرشت يف معاريف  2007/3/13
عن إقامة غيتو اللد عرب حرش بقايا الناجني من املدينة بعد النكبة انظر/ي رواية الياس خوري، اسمي   15

ادم: أوالد الغيتو، التي صدرت عام 2016 عن دار االداب  .
الرتمجة احلرفية: »صاعد« وهو الوصف اإلرسائييل لليهودي الذي هياجر إىل إرسائيل.   16

غنايم،  محزة  حممد  ترمجة  شعب،  صريورة  الفلسطينيون  مغدال2001،  ويوئيل  كيمرلينغ،  باروخ  انظر   17
اصدار مدار، ص 212.

للمزيد انظر امطانس شحادة، 2009، فصل ا»لفلسطينيون يف إرسائيل«، يف تقرير مدار االسرتاتيجي 2009 .  18
املصدر السابق.    19

لالّطالع عىل القانون، انظر: امطانس شحادة: إرسائيل واألقّلـّية الفلسطينّية، حيفا، مدى الكرمل 2006،   20
ص 24.

املصدر السابق.  21
هآرتس،  جديدة«  انتفاضة  سيشعل  هذا  عارة؟  وادي  يف  للمتدينني  »مدينة   2006 اوفري،  شارون   22

.2009/9/6
http://www.cbs.gov.il/ السنوي،  اإلحصاء  كتاب   2016 اإلرسائييل،  املركزي  اإلحصاء  مكتب   23

shnaton68/st02_01.pdf

2017: http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/ ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  24
Press_Ar_29-12-2016-PE2016-ar.pd
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