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املقال مترجم عن  السبع.  بئر  في  بن غوريون"  "جامعة  في  االجتماع  أستاذ علم   *

االنكليزية.

بالرغم عن أن جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية 
قد عولج في أدبيات كثيرة، إال أن بعض األسئلة األساسية ظلت إلى 
حّد كبير من دون إجابة. هذه املقالة تعالج اثنني من هذه األسئلة: 
األول- ما هي العالقة بني الصهيونية ومفهوم اجلدار؟ والسؤال ينطلق 
من فرضية أن فكرة اجلدار ليست جديدة وال هي نتاج االعتبارات 
األمنية املباشرة فقط. والثاني- ملاذا تعارض الدول األوروبية )إضافة 
إلى الواليات املتحدة( فرض عقوبات على إسرائيل النتهاكها القانون 

الدولي ببنائها اجلدار؟
أجل  من  االستعمار  بعد  ما  منظور  استخدام  مّت  املقالة  ه��ذه  في 
مناقشة دور احلدود )خصوصا تلك التي يصعب عبورها( في اللقاء 
االستعماري، في مراحل توّسع االستعمار وانكماشه. إضافة إلى 

أحمد  سعدي )*(

احلدود في املواجهة اإلمبريالية: 

منوذج اجلدار اإلسرائيلي

ذلك، ومن خالل هذا املنظور، يتّم مناقشة التجربة املشتركة إلسرائيل 
والتراث االستعماري األوروبي فيما يتعلق باحلدود.

يتّم فهم أو إدراك اجلدار الذي تقوم إسرائيل  )*( كيف ميكن أن 
الغربية - والذي يسّميه الفلسطينيون جدار الفصل  ببنائه في الضفة 

العنصري؟ 
في  مبا  املوضوع من خاللها،  نظرية ميكن معاجلة  أطر  هناك عدة 
ذلك اجلغرافيا- السياسية، والواقعية السياسية، وحّل الصراعات، 
ونظرية ما بعد االستعمار )Post Colonialism(. وهذا املنظور 
إل��ى  ي��ع��ود  أك��ث��ره��ا ج����دارة لسببني: األول واأله����م  ي��ب��دو  األخ��ي��ر 
األهمية التي حملتها احلدود واجلدران واألسيجة وطبيعتها املتغيرة 
خالل املواجهات بني املستوطنني والسكان األصليني خالل القرنني 
األخيرين، والثاني هو أن بناء اجلدار يتّم برضا الدول الغربية، إن لم 
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يكن ذلك بتعاطفها الصريح حتى.
إن اجلدران واألسيجة واحلدود الداخلية في السياق الفلسطيني، 
ذاتها. ولدى  الصهيونية  قدم  قدمية  أو كرموز،  كحقائق موضوعية 
الرجوع احَلْرفّي أو الّرمزي إلى اجلدران، فإّن مؤسسي الصهيونية، 
رأوا  جابوتنسكي،  )فالدميير(  وزئيف  هرتسل  ثيودور  وخصوصا 
الدولة الصهيونية محاطة باألسوار، من أجل جعل بناء املستوطنات 
ممكنا، ومن أجل التصّدي ملقاومة السكان احملليني. وهكذا، وبعد 
ممتلكاتهم  من  احملليني  جتريد  بواسطتها  يجب  التي  للطريقة  عرضه 
اليهودية  الدولة  بإرساء فكرة  قام هرتسل  )هرتسل 1960: 88(، 
املقترحة، مستعمال نظرية العالقات بني األجناس، مشيرا: "علينا أن 
نشّكل هناك جزءا من جدار دفاعّي ألوروبا في آسيا، قاعدة أمامية من 
التمّدن ضّد البربرية" )ورد في هيرتزبرغ، 1982: 222(. تنعكس 
في دفاع هرتسل نظرية األجناس الرجعية األوروبية في القرن التاسع 
عشر، التي ترى تاريخ العالم من خالل منظور احلروب العنصرية. 
أّما حّق الدولة اليهودية في الوجود، وفي تلّقي الدعم األوروبي، 
طبقا لهرتسل، فينبع من دورها األساسّي في احلرب العنصرية � أي 

في تشكيلها قاعدة أوروبية أمامية وسط العرب غير املتحضرين.
أكثر  التصحيحية،  الصهيونية  مؤسس  جابوتنسكي،  كان  ورمبا 
"اجل��دار  املعروفة  مقالته  ففي  اجل��دار.  ملوضوع  طرحه  في  شفافية 
العرب  إن  الصهيونية،  ق��ادة  من  غيره  بعكس  ق��ال،  احل��دي��دي"، 
الفلسطينيني يشّكلون أمة، وهم مثل الشعوب األخرى، "متمدنة 
)جابوتنسكي  بسهولة  وط��ن��ه��م  ع��ن  ي��ت��ن��ازل��وا  ل��ن  م��ت��وح��ش��ة"،  أو 
الشرق  )الشكل  اإلثنية  القومية  نظرية  تبنى  أنه  37/1923(. ومع 
أوروبي من القومية(، فقد شارك هرتسل في استنتاجاته حول حيوية 

اجلدار، وهكذا صاغ حجته:
أو  ينتهي،  قد  محصورا،  يكن  مهما  الصهيوني،  االستعمار  إن 
يستمّر، في حتدي إرادة السكان احملليني. لذلك فإن هذا االستعمار 
يستطيع أن يستمر وأن يتطور فقط في ظّل حماية من طرف قوة مستقلة 
احملليون  السكان  يستطيع  ال  حديدي  جدار   � احملليني  السكان  عن 
اختراقه. وهذه هي، بشكل شامل، سياستنا جتاه العرب. إن سردها 

بأية طريقة أخرى سيكون نوعا من النفاق )املصدر السابق(.
لقد رأى جابوتنسكي اجلدار ضرورة ال مفّر منها، طاملا لم يصل 

الفلسطينيون إلى حالة خضوع: 
حينئذ  فقط  احلديدي،  للجدار  خرق  أّي  يالحظ  ال  عندما  فقط 
اجلماعات  إل��ى  النفوذ  وينتقل  تأثيرها،  املتطّرفة  اجلماعات  تفقد 

املعتدلة. فقط حينئذ ستأتي إلينا هذه اجلماعات مبقترحات لتنازالت 
متبادلة. وحينئذ فقط سيقّدم املعتدلون مقترحات للتسوية على قضايا 
عملية، مثل ضمان عدم الطرد أو املساواة واحلكم الذاتي )املصدر 

السابق(.
إلى  تعيد  وجابوتنسكي  هرتسل  جانب  من  املالحظات  ه��ذه  إن 
املعادية  ال��ب��راب��رة"  انتظار  ك��وي��ت��زي، "ف��ي  ال��ذه��ن رواي���ة ج��� . م. 
التي تتركها  لالستعمار )كويتزي 1983(؛ وفيها تبرز اإلسقاطات 
اجلدران املقامة حول قاعدة كولونيالية أمامية معزولة، على السكان 
في اجلانبني. وبعكس كويتزي، الذي شهد انهيار نظام األبارتهايد، 
لم يكن هرتسل وجابوتنسكي قادَرْين على التنبؤ بالتأثير الذي سيكون 
للجدار في تشويه رؤى املستوطنني، وزرع عقلية احلصار والعنصرية 

واإلقصاء وضيق األفق والشكوك.
من  الصهيونية  مم��ارس��ات  وص��ف��وا  الصهيونية  مؤسسي  أن  وم��ع 
الغربيني  الباحثني  معظم  أن  إال  دارج����ة،  كولونيالية  لغة  خ��الل 
واإلسرائيليني في وقت تاٍل تعاملوا مع الصهيونية كمشروع فريد، 
غير كولونيالي، ومع إسرائيل كدولة "طبيعية" دميقراطية، بالرغم 
)مثل  الدميقراطية  املعايير  من  لعديد  طبقا  إخفاقاتها،  من  كثير  عن 
أفينيري 1972؛ باول 1982؛ داوتي 1999(. لكن شافير )1989( 
كان قد حلل، بني قالئل )مثل رودنسون 1973؛ زريق 1979(، 
مفّسرًا  مقارن،  كولونيالي  منهج  خالل  من  اإلسرائيلية  املمارسات 
العمل.  سوق  ديناميكيات  بواسطة  للصهيونية  العنصرية  الطبيعة 
 pure settlement( "ومتبنيا منوذج "مستعمرات االستيطان النقية
colonies(، توصل إلى أن الصهيونية قامت على إستراتيجية ثنائية؛ 

هي استخدام القوة في تهجير احملليني وتدميرهم من ناحية، واستيراد 
عمال يهود، من ناحية أخرى. هذه اإلستراتيجيا أدت إلى نتيجتني: 
لدى  مركزية  هوية  وتطوير  احملليني  السكان  مع  متعاقبة  صدامات 

املستوطنني، مقّلدة بشكل زائف للقومية األوروبية.

اجلدار في املمارسة اإلسرائيلية: جذور فكرية عميقة
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تفسير  بهدف  نظريته،  نطاق   )2005( شافير  وس��ع  ذل��ك  بعد 
العمليات السلمية التي بدأت في تسعينيات القرن العشرين في ثالث 
الشمالية  وايرلندا  أفريقيا،  جنوب  خالصة:  استيطان  مستعمرات 
طبقا  مدفوعة،  كانت  السلمية  اجلهود  هذه  إسرائيل.  وفلسطني/ 
داخليا،  الداخلية واخلارجية.  العوامل  قبل مزيج من  لشافير، من 
أدت   إعادة هيكلة االقتصاد خالل ثمانينيات القرن العشرين، إلى 
شروخ اجتماعية عميقة، وإلى هبوط في التماسك داخل املجتمعات 
تزدهر في  أن  املصالح احمللية ميكن  بأن  االستيطانية. ومع اإلدراك 
ال��دول  تلك  في  األم��وال  أصحاب  طبقات  ف��إن  العاملية،  األس��واق 
تنتهج  أن  أج��ل  من  حكوماتها  على  السياسي  تأثيرها  استخدمت 
التنازالت والتسويات. وفي الوقت ذاته، خارجيا، فإن  سياسات 
انهيار االحتاد السوفييتي، داعم حركات التحرر في العالم الثالث، 
قادة تلك احلركات على االنتقال من  تقاوم االستعمار، أجبر  التي 
برامج التحرير إلى برامج التسويات. وفوق ذلك، فإن النظام العاملي 
اجلديد، الذي باتت تسيطر عليه قوة عظمى واحدة، جعل احتماالت 

قيام مفاوضات ذات معنى ممكنة. 
يقّدم شافير تفسيرا ذكّيا فيما يتعلق بعمليات اجتماعية داخل منط 
خاص من مجتمعات االستيطان االستعماري، إال أن منوذجه يعاني 
عدًدا من اإلشكاليات املنهجية واملوضوعية. ومع أن نقد عمل شافير 
ليس من شأن هذا املقال، إال أن املقارنة السريعة بني جنوب أفريقيا 
سياستيهما  منظور  أن  ع��ن  ستكشف  ح��ال،  أي��ة  على  وإس��رائ��ي��ل، 
جتاه احلدود اتخذ مسارات متناقضة؛ فبينما هجرت جنوب أفريقيا 
وجدت  بالطبع(،  احملليني،  املواطنني  )حصار  الغيتوية  سياستها 
إسرائيل في مثل هذه السياسة أمال جديدا الستمرار وجودها كدولة 
يهودية. وفوق ذلك، تبدو السياسات اخلارجية األميركية ذات تأثير 
الداخلية في سوق  التغييرات  تأثير  أعظم، من  يكن  لم  إن  مشابه، 

العمل. وهذه وجهة لم ينتبه إليها شافير. 

الطبيعة املتغيرة للحدود
ينطلق، كما  أن  للعوائق واحلدود يجب  املنظور االستعماري  إن 

هذا  وف��ي  وانكماشه.  االستعمار  توسع  ب��ني  التمييز  م��ن  أعتقد، 
الشأن، فإن نقاش باليبار )Balibar( حول دور احلدود في حتويل 
إذ في أعقاب مفهوم  املفتوحة إلى مناطق، يعتبر مهما.  املساحات 
ديلوز )Deleuze( وغاتاري )Guattary( حول حتّول احلّيز والذي 

طرحاه في" ألف هضبة" )1987(، يقوم باليبار بالتفسير:
 )territorialisation( "إن أية عملية "حتويل املساحة إلى حّيز
تتّم  نقيضة،  أخ��رى،  "حتويل"  لعملية  املعكوس  الوجه  أيضا  هي 
إذا  بالطبع  يفهم  أن  ميكن  ه��ذا  معها.  بالتزامن  أو  بعدها  أو  قبلها 
‘األرض’، ال يشتمل فقط على  استخدم اإلنسان مفهوما عاما جتاه 
تقسيم الوحدات املكانية وربط مفاصلها، وإمنا ميتّد أيضا إلى نظيراتها 
املؤسسية، التي تستخدم القوة في رسم املساحات واللغات واملبادئ 
األخالقية والرموز وتوزيع العمل والنشاطات اإلنتاجية، الخ. إن 
ملوضوعات  "هويات"  د  حت��دّ أن  يعني  حّيز"  إلى  األرض  "حتويل 
وت��خ��ص��ص...  تصنف  أن  أي  ال��ق��وة،  مباني  ط��ري��ق  ع��ن  جمعية 
وعملية مثل هذه تكون ممكنة فقط إما بإبعاد "أصحاب تلك األرض" 
بالقوة أو بالسالم، أو إذا مّت القضاء عليهم، قسريا أو طوعيا )باليبار 

.)4 :2004
حانا  جلدلية  توضيحا  أو  استمرارا  باليبار   جدلية  تعتبر  أن  ميكن 
آرن���دت )2004( امل��رك��زي��ة ح��ول حقوق اإلن��س��ان و"احل���ّق ف��ي أن 
تقدميني  اجتماعيني  مفكرين  ضمن   � آرن��دت  ح��ق��وق".  له  تكون 
آخرين � الحظت بأسى كون "العالم ال يجد شيئا مقّدسا في الوجود 
اإلنسانّي املجّرد" )آرندت 2004: 380(، وأن احلقوق اإلنسانية 
ميكنها أن تتواجد فقط داخل مجتمع منظم سياسيا. هذا الطرح أّدى 
بها إلى احملاججّة، على سبيل املثال، بأن العبيد، كجزء من العملية 
لهم وضع  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع  في  االقتصادية  االجتماعية 

أفضل ممن ال دولة لهم، السكان الّرحل غير املرغوب فيهم.
والنفسية  االجتماعية  احل��دود  جتّسد  االستعماري،  السياق  في 
والثقافية التي تفصل املستعِمر عن املستعَمر معاني عديدة: إنها حتّدد 
احلقوق، والفرضيات التي تتعلق بطبيعة اآلخر، وعالقات القوة، 
تثبيتها قط،  يتّم  لم  االستعمارية  احل��دود  فإن  أية حال،  الخ. على 

منذ بدايتها، قّدمت الصهيونية نفسها كجزء من اإلمبريالية الغربية، وقد 
اعتبرت كذلك من قبل الغرب والسكان األصليني. كانت لذلك الطرح جاذبية 
مبغامرات  طريقة،  بأية  منهم،  املرتبطني  خصوصا  الغربيني،  لــدى  عميقة 

اإلمبريالية واإلمبرياليني اجلدد، أو بتراثهم.
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وعلى العكس من ذلك، ظّل املشروع االستعماري عملية مستمرة 
في حتويل األرض إلى حّيز من وجهة نظر املستعِمر. املساحات، أو 
"األراضي الفارغة"، مّت حتويلها إلى مناطق تخضع لسيطرة األمم 
"املتمّدنة". وفوق ذلك ظّلت احلدود مؤقتة ومرنة، هذا إن وجدت 
فإن  االستعمار،  ضّد  النضال  يبدأ  أن  ومبجّرد  ذلك،  ومع  أصال. 
احلدود تصبح أقسى. لكن هذا ال ينطبق على اجلميع على أية حال. 
احلدود تكون "قاسية" بالنسبة لعبور السكان املستعَمرين واملستعَمرين 
سابقا فقط )لكن ليس ملنتجاتهم وبضائعهم املرغوب بها(. واجلدار 
اإلسرائيلي، على سبيل املثال، يهدف إلى حتديد حتّرك الفلسطينيني، 
� وال  ببناء مستوطنات جديدة  � مبن فيهم من يقومون  ال املستوطنني 

اجليش اإلسرائيلي.

احلّيز الصهيوني 
منذ بدايتها، قّدمت الصهيونية نفسها كجزء من اإلمبريالية الغربية، 
وقد اعتبرت كذلك من قبل الغرب والسكان األصليني. كانت لذلك 
الطرح جاذبية عميقة لدى الغربيني، خصوصا املرتبطني منهم، بأية 
طريقة، مبغامرات اإلمبريالية واإلمبرياليني اجلدد، أو بتراثهم. وقبل 
أكثر من نصف قرن من بداية الصهيونية، طالب السياسيون واملبّشرون 
فلسطني.  على  اليهودية  السيطرة  بإحياء  الغرب،  في  اإلجنيليون 
على سبيل املثال، في الرابع من تشرين الثاني 1840، نشر املصلح 
االجتماعي البريطاني شافتسبيري، الذي كان متأثرا باآلباء املؤسسني 
الفصلية  في  مقالة  البريطانية،  اإلمبراطورية  في  التبشيرية  للحركة 
باعتبارهم  اليهود"  "إحياء  فيه  وصف  ريفيو،  كوارتيرلي  األدبية 
"شعبا دون بلد، في بلد دون شعب" )واغنر 2002: 53(. وهو 
العامة،  والشخصيات  السياسيني  م��ن  كبيرة  مجموعة  م��ن  واح��د 
باملفهوم  فارغة  كبالد  فلسطني  ص��وروا  الذين  والروائيني  واملثقفني 
وزير   � بلفور  آرث��ر  ل��ورد  مثل  أسماء  القائمة  وتضّم  االستعماري. 
اخلارجية البريطانية الذي أصدر الوعد الذي يحمل اسمه � وديفيد لويد 
جورج، ووينستون تشرتشل، والرؤساء األميركيني وودرو ويلسون 
وهاري ترومان ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش. ووصف فلسطني 

كمكان فارغ مّت تأكيده من قبل اإلثنوغرافيني واألنثروبولوجيني الذين 
زاروا فلسطني، ليس بهدف دراسة البالد، سكانها وعاداتهم، بل 
يصدقوا  أن  أرادوا   � التي  املقّدسة،  األرض  على  التعرف  أجل  من 
أنها - لم تتغير منذ زمن املسيح. وقد سعوا في الغالب، من خالل 
 :1998 )رابينوفيتش  التوراتية  القصص  شيفرة  حّل  إلى  عملهم، 
17 - 36(. وقد قدم الروائي األميركي الشهير مارك توين مساهمة 
وراء  األبرياء  كتابه  في  بربري  فلسطني كمكان  فكرة  نشر  في  مهمة 
البحار الذي نشر ألول مرة العام 1869. وفيه يصف الفلسطينيني 
كقذرين، متخلفني، وقبيحني ورّحاًل؛ حتى أنه يشير إليهم كهنود. 
ر تفسيرا مجازيا، إال أن بحثه الدائب عن  ومع أن كتابه ميكن أن يفسَّ
احلضارة العظيمة للصليبيني، إضافة إلى مواقع القصص التوراتية، 

جعله مصدرًا مهما أليديولوجيي االستعمار. 
إلى جانب املنظور الديني، مت تقدمي الصهيونية كجزء من املشروع 
احلضاري للرجل األبيض. الصهيونيون ورجال الدولة اإلسرائيليون 
والسياسيون والدبلوماسيون واألكادمييون واملستوطنون ال يكّفون عن 
يانعة".  الصحراء  "جعل  مبعايير  الصهيوني  املشروع  إلى  اإلش��ارة 
املقالة. مع ذلك، ميكن أن  التوجه ليس من مهمة هذه  دراس��ة هذا 
الصهيونية في  الصيغة  فيها  التي قدمت  الطريقة  إلى  اإلشارة  تكفي 
إعالنها عن األرض املهجورة، من خالل ما طرحه شمعون بيريس، 
والرئيس  للسالم،  نوبل  جائزة  على  احلاصل  املخضرم،  السياسي 
اإلسرائيلي احلالي، في مقالة نشرت في نيويورك تاميز في 5 تشرين 

األول 1986:
األرض التي جاؤوا إليها )املستوطنون الصهيونيون(، إضافة إلى 
أرض  بة:  مرحنِّ وغير  مهجورة  كانت  بالطبع،  املقدسة  األرض  أنها 
تركت خرابا، عطشى إلى املاء، مليئة باملستنقعات واملالريا، تفتقر 
إلى املصادر الطبيعية. وفي األرض نفسها، عاش شعب آخر؛ شعب 
أهمل األرض، لكنه عاش فيها. وبالطبع، كانت العودة إلى صهيون 
مصحوبة بصدامات عنيفة ال تتوقف مع سكان عرب قليلني )وردت 

في سعيد 1988: 5(.
يصف بيريس منطا من استعمار روبنسون كروزو في حجته، وهو 

املــشــروع  كــجــزء مــن  الصهيونية  تــقــدمي  الــديــنــي، مت  املنظور  إلــى جــانــب 
احلضاري للرجل األبيض. الصهيونيون ورجال الدولة اإلسرائيليون والسياسيون 
والدبلوماسيون واألكادمييون واملستوطنون ال يكّفون عن اإلشارة إلى املشروع 

الصهيوني مبعايير "جعل الصحراء يانعة". 
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بكثرة حججا  تبنى  الذي  بن غوريون  دافيد  يستلف ذلك من سلفه 
نفعية لتبرير الصهيونية أخالقيا. والسؤال هو � إذا وضعنا للحظة جانبا 
اإلشارة إلى األرض املقدسة � مباذا يختلف وصف بيريس عن روايات 

املستوطنني اآلخرين في أفريقيا وأستراليا وأميركا؟
territorialis - )على أية حال، يتضح أن حتّول األرض إلى حّيز 

tion( في السياق االستعماري كان دائما مصحوبا باخلداع والرشوة 

الضفة  في  يعيشون  الذين  املستوطنني  أن  الطريف  ومن  والعنف. 
قريب،  وقت  حتى  غزة  قطاع  في  عاشوا  الذين  وأولئك  الغربية، 

يستخدمون اللغة نفسها، اللغة التي أشاعها بيريس وبن غوريون.
قادرة  تبدو  ال  االنكماشي  مقابل  التوسعي  االستعمار  صيغة  إن 
األخّص  على  اإلسرائيلي،  الفصل  جل��دار  دقيق  تفسير  توفير  على 
بقيادة رؤساء حكومة  ألن احلكومات اإلسرائيلية األخيرة تشكلت 
من اليمني. ومن التبسيط، وحتى من اخلرافة غير العقالنية، التصّور 
خالل السياق اجلغرافي احلالي، أن بناء إسرائيل للجدار يعكس حلظة 
إعياء، يشكل هذا البناء مخرجا وحيدا لها، وهي مرحلة يكون فيها 
الهواء". فرئيس احلكومة احلالي ال  "كل ما هو صلب يذوب في 
� حتى يتوانى  � مبن فيهم شارون ورابني وب��اراك  يختلف عن سابِقيه 

عن استخدام الوسائل الوحشية.
إضافة إلى ذلك، كيف ميكن تفسير موقف القوى الغربية، التي 
تعارض فرض أية عقوبات على إسرائيل، لقيامها ببناء اجلدار؟ إن 
تاريخ  استكشاف  من  ينطلق  أن  يجب  احلقيقة  لهذه  استكشاف  أّي 

اجلدار وجغرافيته. 

تاريخ اجلدار وجغرافيته
مع وجود ستارة كثيفة من دخان الدعاية، واخلدع، وسوء التقدمي 
والتقارير والتحليالت املستمرة كّل الوقت، يصبح من الصعب على 
اإلنسان أن يشّكل فكرة عامة عن بناء اجلدار. لكن إذا ما تتبعنا ما 

يعّلمنا إياه الفيلسوف واملؤرخ العربي ابن خلدون، من القرن الرابع 
عشر، فإن على اإلنسان أن ينظر وراء الوقائع احلالية، وأن يحاول 
الوصول إلى املعاني وحتديد املسارات في تطّور التاريخ. وبالنظر إليه 
من خالل هذا املنظور احملايد، سوف يبدو اجلدار كجزء من الصهيونية 
التوسعية، ال املنكمشة؛ إنه ليس اجلدار الذي وصفه جابوتنسكي، مع 

أن بعض السياسيني اإلسرائيليني من اليمني يلمّحون إلى ذلك.
الفكرة في إعادة رسم احلدود بني إسرائيل والضفة الغربية من خالل 
الفكرة من قبل  خطوط عنصرية ليست جديدة متاما. طرحت هذه 
اجلناح اليساري في الصهيونية، ثّم أصبحت مؤخرا فقط مفضلة على 
اليمني. طرح مفهوم الفصل ألول مرة من قبل رئيس احلكومة إيهود 
باراك. ومن خالل إخالصه لتعويذته: "نحن هنا، وهم هناك"، أمر 
ببناء "عوائق للمركبات" على طول خّط االتصال، في تشرين الثاني 
2000. وفي نيسان 2002 أقّر مجلس الوزراء األمني في "حكومة 
الوحدة الوطنية" بناء "عائق دائم". وبعد أربعة شهور أقّر املجلس 
املصّغر مسار أول مقطع، وبدأ العمل في آب. وقد عارض شارون 
البداية، خوفا من أن يبنى عند اخلط  العائق في  واملستوطنون فكرة 
األخضر، وبذلك تفقد إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، ويتوقف 
توسع املستوطنات اليهودية. مع ذلك، وبعد أن تسّلم السلطة في 6 
شباط 2001، أصبح أريئيل شارون املؤّيد الرئيسي للجدار. ومع 
إدراكه أنه، كرئيس للحكومة، يستطيع أن ميلي املسار الدقيق للسياج، 
سعى شارون إلى استغالل الظروف الدولية غير املستقّرة، لتنفيذ خطته 

املبيتة )رابابورت 31 أيار 2005(.
ق��ادرة على  رمبا كانت جغرافيا اجل��دار، أكثر من أّي شيء آخر، 
إن  إقامته.  وراء  يقف  ال��ذي  التوسعي  االستعمار  منطق  توضيح 
طول اجلدار ليس معروفا حتى اآلن، ما دام مساره ال يسير مع اخلّط 
األخضر للعام 1949، الذي يبلغ طوله 365 كم. ولتفسير منطق 
 )2003 أيار   23( رابابورت  اإلسرائيلي  الصحافي  كتب  التغيير، 

رمبا كانت جغرافيا اجلدار، أكثر من أّي شيء آخر، قادرة على توضيح منطق 
االستعمار التوسعي الذي يقف وراء إقامته. إن طول اجلدار ليس معروفا حتى 
اآلن، ما دام مساره ال يسير مع اخلّط األخضر للعام 1949، الذي يبلغ طوله 
365 كم. ولتفسير منطق التغيير، كتب الصحافي اإلسرائيلي رابابورت )23 أيار 
2003( أنه "ظاهريا، املنطق من وراء اجلدار لم يتغير: هذا السياج مقصود به 
بدقة أن مينع االنتحاريني من العبور، ليس حتديد حدود الدولة. عمليا، مّت 
تغيير هدف السياج مرة بعد أخرى، وفي كّل مرة كان يبتلع جزءًا إضافيًا من 

الضفة الغربية".
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أنه "ظاهريا، املنطق من وراء اجلدار لم يتغير: هذا السياج مقصود 
به بدقة أن مينع االنتحاريني من العبور، ليس حتديد حدود الدولة. 
عمليا، مّت تغيير هدف السياج مرة بعد أخرى، وفي كّل مرة كان يبتلع 
جزءًا إضافيًا من الضفة الغربية". وطبقا لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، 
فإن طول "السياج" الكلي املخطط له سيكون 760 كم، منها 180 
كم )113 ميال( أجنز بناؤها حتى اآلن. ولم ينب السياج على اخلّط 
األخضر أو حول املستوطنات اإلسرائيلية � التي بنيت بعد 1967 في 
الضفة الغربية، في تناقض مع القانون الدولي � لكنه يحيط بالقرى 
واملدن الفلسطينية، متسببا في خلق سلسلة من اجليوب الفلسطينية. 
ويعيش حوالي 210 آالف فلسطيني حاليا في مثل هذه اجليوب. 
كما أن سكان 67 قرية فصلوا عن مصادر عيشهم؛ و2800 فدان 
ماء  بئر   28 إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ص����ودرت،  الفلسطينية  األراض����ي  م��ن 

)UNSPAL، 30 نيسان 2003(.
 400 من  أكثر  يبقي  سوف  نهائيا،  املشروع  هذا  يستكمل  عندما 
الغربية؛  الضفة  باقي  عن  منقطعني  اجل��دار،  خ��ارج  فلسطيني  ألف 
و25 باملائة من األرض الفلسطينية، تصل إلى 80 باملائة من األرض 
باملائة من  الزراعية اخلصبة، ستكون قد صودرت، إضافة إلى 65 
األرق��ام جزئية،  تاريخ(. وهذه  املياه )غوش شالوم،دون   مصادر 

ألن اجلدار الغربي يشتمل على جزء واحد من رؤية شارون.
الهدف  وبالرغم عن أن املسؤولني اإلسرائيليني يصرون على أن 
الرئيس من بناء اجلدار هو توفير األمن للمواطنني اإلسرائيليني، إال 
أن هناك تخطيطا استراتيجيا بعيد املدى وراء هذه "اخلطوة املؤقتة". 
قبل ترك منصبه كرئيس ملجلس األمن القومي، في حزيران 2002، 
أعّد اجلنرال عوزي ديان تقريرا لرئيس احلكومة دافع فيه عن ترسيم 
وعن   ،)2003 )راب��اب��ورت  الدميغرافية"  للمبادئ  "طبقا  احل��دود 
بناء سياج يجب أن يوفر أقصى درجة من األمن، على أن يضّم في 
اجلانب اإلسرائيلي قليال من الفلسطينيني.  وبالنسبة لديان فإن "اخلط 
األخضر ليس مقدسا. هناك أماكن يجب أن ُتضّم فيها أراض أكثر، 

عند التفكير للمدى البعيد" )املصدر السابق(.
وهناك تخطيط أوسع إطارا ُقدم من قبل شارون، طبقا لروايات 
بعض قيادات املستوطنني. على سبيل املثال، فإن دافيد ليفي، رئيس 
"مجلس غور األردن"، قال إنه "قابل شارون، وإن رئيس احلكومة 
فترة  خ��الل  السياج  مسار  سيكون  كيف  وأراه  خريطة،  أمامه  ف��رد 
حكمه". وهو يقول إنه طبقا لتلك اخلريطة، سيحتفظ السياج بكل 
السيطرة اإلسرائيلية، في شريط  غور األردن وصحراء يهودا حتت 

عرضه 20 � 30 كم. وكما يظهر في اخلرائط التي ظّل شارون يعرضها 
لسنوات... فإن سياجا كهذا... هو مبثابة بيان سياسي، بيان لضّم 
وقد  السابق(.  )املصدر  األمني"  "السياج  غطاء  حتت  األردن  غور 
عرضت شهادة مشابهة من قبل رون نحمان، عمدة أريئيل )املستوطنة 
الكبيرة في األراضي احملتلة(: "لكن خريطة السياج، التي تراها في 
هذا التخطيط، هي اخلريطة نفسها التي رأيتها خالل كّل زيارة قام بها 
أريك )أريئيل شارون( إلى هنا منذ 1978. لقد أبلغني أنه كان يفكر 

بها منذ 1973" )املصدر السابق(.
طبقا لهذه اخلريطة، فإن إسرائيل ستضم في الواقع 55 باملائة من 
 16( البانتوستانات  من  سلسلة  إلى  الباقي  محيلة  الغربية،  الضفة 
جيبا طبقًا لتشومسكي( تدار كليا من قبل إسرائيل. ويرى اجلغرافي 
اإلسرائيلي أرنون سوفير أن خطة شارون تبدو نسخة طبق األصل عن 
خطته: "الضفة الغربية... يجب أن تقسم إلى ثالثة أقسام، ثالثة 
كانتونات، وأساسا ثالث قطع من النقانق. واحدة من جنني إلى رام 
الله، والثانية من بيت حلم إلى اخلليل، والثالثة قطعة صغيرة جدا حول 
النقانق  هذه  حول  مكهرب  سياج  ينصب  أن  ويجب  أريحا.  مدينة 
الفلسطينية الثالث، التي تصل إلى أقل من نصف الضفة الغربية، 

وبذلك توضع نهاية للموضوع" )رابابورت، 23 أيار 2003(.

الدبلوماسية والقانون
في 8 كانون األول 2003، صوتت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
استشاريا حول  رأيا  الدولية  العدل  يطلب من محكمة  قرار  لصالح 
بناء إسرائيل للجدار داخل األراضي احملتلة. وقد صوتت  شرعية 
90 دولة لصالح القرار، و 8 دول ضّده، و 74 دولة امتنعت )من 
بينها دول االحتاد األوروبي( )بن، 9 كانون األول 2003(. وكان 
السؤال املوجه إلى احملكمة يتعلق أساسا بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في موضوع اجلدار. كزعيمة للدول 
القرار، عارضت الواليات املتحدة باستمرار أّي  التي صوتت ضّد 
أحد  يخّص  األم��ر  ك��ان  إذا  ال��دول��ي��ة،  العالقات  ف��ي  قضائي  حكم 
حلفائها. وهذا املوقف لم يكن مفاجئا، مع وجود الدعم األميركي 
الغريب هو موقف دول االحتاد  املستمر إلسرائيل؛ مع ذلك، كان 
املعايير  فيه  تطبق  إج��راء مشروع  امتنعت من دعم  مل��اذا  األوروب��ي: 

الدولية على الطرفني؟
في 9 متوز 2004، قّررت احملكمة أن جدار الفصل ليس قانونيا، 
وأنه يجب أن يزال. كما طلب من إسرائيل أن تدفع تعويضات عن 
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جانب  إل��ى  صوتوا  قاضيا   15 من   14 فيها.  تسبب  التي  األض��رار 
أبطل   ع��ارض.  الذي  الوحيد  هو  األميركي  القاضي  وكان  القرار. 
)تايلور  احملكمة  حكم  رفض  في  إسرائيل  ملوقف  األميركي  الدعم 
9 متوز 2004(، أّي جهد كان ميكن أن يبذل اعتمادا على القانون 
 23( تشومسكي  ادعى  الشأن  هذا  في  السياج.  بناء  لوقف  الدولي 
شباط 2004(: "من اخلداع تسمية ذلك بالسياسات اإلسرائيلية. 
العسكري  بالدعم  � إسرائيلية أصبحت ممكنة  أميركية  إنها سياسات 

واالقتصادي والدبلوماسي من الواليات املتحدة إلسرائيل." 
وبذلك باتت العملية القانونية محصورة باحملاكم اإلسرائيلية التي 
تطبق قوانني احملتلني. عن قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، 
الذي أمر بتغيير مسار السياج بطريقة تسهل ظروف احلياة ملا يقارب 
اجلدار  خلقها  التي  اجليوب  أحد  داخل  احتجزوا  فلسطيني   1200

اجلديد، كتب غدعون ليفي، الصحافي الشهير في هآرتس:
تستحق احملكمة شيئا من املديح، لقبولها اعتراض 1200 فلسطيني 
حوصروا في جيب ألفي منشيه، واحلكم بضرورة تغيير مسار السياج 
محكمة  )بعكس  بتأكيدها  فإنها  ح��ال،  أية  على  املنطقة.  تلك  في 
العدل الدولية في الهاي( على أن من اجلائز بناء السياج خلف اخلط 
األخضر، تغمض عينيها عن الصورة الشاملة. تلك هي طريقتها في 

حفظ مظهرها التنويري، دون املخاطرة بإقرار مبادئ صلبة.
مصير سكان اجليب سوف يتحسن نتيجة للقرار، لكن االحتالل 
الصامت  االعتراف  من  جديدة  جرعة  كسب  قد  يكون  اإلسرائيلي 
تشبه  العليا،  احملكمة  قبل  من  ه��ذه،  الصمت  ح��االت  بشرعيته. 
املمارسات  من  أكثر  أحيانا  رمبا  االحتالل،  نار  على  الوقود  إضافة 
املتعمدة التي تقوم بها إسرائيل، ألن الصراع ضّد املظالم يصبح أكثر 
)ليفي،  العليا  العدل  حملكمة  املبجلة  العباءة  تسترها  عندما  صعوبة 

18 أيلول 2005(.

إن أحد األسئلة املزعجة هو: كيف سيكون رّد فعل القوى الغربية � 
التي تكّرس نفسها كحارسة على "القيم املتمّدنة" � أمام هذه احلقيقة، 
بعد معارضتها فرض أية عقوبات على إسرائيل؟ وفوق ذلك، ومع 
جتاهل إسرائيل الدائم للقانون الدولي ولقرارات األمم املتحدة، ما 

هو سبب االنبهار الغربي بإسرائيل؟
من منظور االستعمار اجلديد، فاجلواب بسيط: إسرائيل حتظى 
لفترة  احملليني  السكان  كبت  على  قدرتها  بسبب  العالي  بالتقدير 

طويلة. وفي الواقع فإن املوضوع ينتقل من التركيز على ممارسات 
إسرائيل إلى التطبيع السياسي، والتأثير على الفكر السياسي للطبقة 
تطوير  محاولة  مبكان  التبسيط  من  وسيكون  الغرب.  في  احلاكمة 
تعميمات  إل��ى  التوصل  أو  القصيرة،  املقالة  ه��ذه  ضمن  ادع���اءات 
ذلك،  مع  السياسيني.  من  املتباينة  الكبيرة  املجموعة  ه��ذه  ح��ول 
وفي ظّل وجود أمناط من السلوك السابق، ليس هناك شك في أن 
االزدواجية في تقدمي املنح )مبعنى احلسنات( والوعود الفارغة من 
ناحية، واالبتعاد عن أي فعل في دعم حّل معقول، من ناحية أخرى، 
سوف تستمر. هذه االزدواجية احمليرة لسياسات الدول الغربية كما 
ترى من قبل شعوب العالم الثالث، لها، من وجهة نظري، عالقة 
لها عالقة  األولى  املشكلة  الغربية.  الثقافة  في  أساسيتني  مبشكلتني 
أسست  املاضيني،  القرنني  خ��الل  الغربية،  ف��ال��دول  بالعنصرية؛ 
ازدواجية مبنية على الدميقراطية في دولها، واالضطهاد خارجها، من 
خالل اضطهاد مباشر أو دعم أنظمة محلية استبدادية. بهذه الطريقة 
مّت تبني صورة ثنائية لنظام سياسي دميقراطي يدعم السالم والرفاهية 
املجتمعات  من  املتحدة(، ومنظومة  والواليات  )أوروب��ا  ناحية  من 
املتفاوتة في املستويات والقيم احلضارية، من ناحية أخرى. من هذا 
بالرغم عن  بيضاء،  الغرب إسرائيل كدولة دميقراطية  املنظور يرى 

ممارستها العنصرية اإلقصائية.
اخللل الثاني يتعلق بغياب املراجعة النقدية للتراث الليبرالي، والذي 
يتجلى لدى بعض قطاعات النخبة الغربية. ويعني ذلك عدم القدرة 
على مراجعة التناقضات بني املبادئ والواقع؛ وبني اخلاص والعام. 
وأنا أعتقد أن املشكلة أعمق مما أستطيع تقدميه هنا. على أية حال، فإن 
مثاال صغيرا يتعّلق بالصراع حول اجلدار اإلسرائيلي ميكن أن يساعد 
مع  التصويت  من  دولته  المتناع  تفسيره  ففي  املشكلة.  توضيح  في 
طلب رأي احملكمة الدولية فيما يتعلق باجلدار، الذي متت اإلشارة 
إليه سابقا، احتّج سفير اململكة املتحدة ]بريطانيا[ بالقول: "اعتبرنا 
ذلك غير مناسب من دون موافقة الطرفني على سؤال احملكمة أن مننح 
رأيا استشاريا..." )اقتبس في أوزبورن، 9 كانون األول 2003(. 
بذلك، أال يبدو هذا املوقف ليبراليا مع أنه في الواقع يدعم الطرف 
محكمة  تبنته  ال��ذي  للموقف  مشابها  املوقف  ه��ذا  أليس  األق���وى؟ 
العدل العليا اإلسرائيلية، التي حتكم في بعض األوقات لصالح أفراد 
فلسطينيني، لكنها ترفض حتّدي املبادئ التي ترشد نظام االحتالل، 

ما يجعل املمارسات املجحفة ممكنة؟
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الهدف النهائي   
ف��ي ه��ذه امل��ق��ال��ة، ق��ّدم��ت اجل���دار ال��ذي تقوم إس��رائ��ي��ل ببنائه في 
صورته  في  التوسعي  االستعمار  مظاهر  من  كمظهر  الغربية  الضفة 
بناء  إظهار  في  مقتضب  تاريخي  عرض  يساهم  وقد  الكالسيكية. 
احلركة  تأسست  عندما  أش��م��ل.  تاريخي  ت��ط��ّور  م��ن  كجزء  اجل���دار 
من  باملائة   5 من  أق��ل  فلسطني  في  اليهود  نسبة  كانت  الصهيونية، 
 1948 العام  في  البريطاني  االنتداب  نهاية  مع  السكان.  مجموع 
شكلوا حوالي ثلث السكان، وكانوا ميتلكون 6ر5 باملائة من األرض. 
ونتيجة حلرب 1948 تأسست إسرائيل على ما نسبته 8ر77 باملائة 
من األرض الفلسطينية. وفي الفترة بني 1948 � 1967، وحسب 
قوانني متنوعة، صادرت إسرائيل حوالي 70 باملائة من األرض التي 
ميلكها الفلسطينيون الذين أصبحوا مواطنني في الدولة، إضافة إلى 
األرض التي كانت مملوكة لالجئني )أنظر أبو كشك 1981(. وعبر 
عملية التهويد )ال التأميم( استولت على 94 باملائة من مساحة البالد. 
واستمّرت منذ ذلك ممارسات خفّية وأخرى شبه قانونية، لواقع نزع 
ملكية األرض. ويقدر بأن ما ميلكه املواطنون الفلسطينيون في إسرائيل 

ال يرقى إلى 3 باملائة من األرض داخل حدود 1949.
الفلسطينيني  جميع  فإن  األصلية،  ش��ارون  خطة  جنحت  ما  وإذا 
على  وجودهم  يتركز  سوف  التاريخية  فلسطني  في  يعيشون  الذين 
ما هو أقل من 15 باملائة من األرض الفلسطينية: بانتوستان بحكم 

الفلسطينية(،  األرض  من  باملائة  8ر1  )على  غزة  قطاع  في  محلي 
وبضعة بانتوستانات في الضفة الغربية على أقل من نصف مساحتها 
)أقل من 10 باملائة(، بينما يسيطر مواطنو إسرائيل الفلسطينيون على 
3 باملائة. هؤالء "املواطنون األصليون" سوف يعزلون عن السكان 
واإلج���راءات  ال��ق��وان��ني،  م��ن  العديد  طريق  ع��ن  املسيطرين  اليهود 
القانونية واحلدود. وسوف يكونون في مواقع مختلفة: مواطنني من 
 de( الدرجة الثانية، وآخرين في بانتوستانات، وآخرين دون دولة
facto stateless(  - أولئك الذين سيعيشون بني إسرائيل واجلدار 

الغربي. إن مفهوم جدار الفصل العنصري يحمل في طياته أشكاال 
مختلفة من احلدود، تبنى بالتزامن معه؛ هي حدود بني اجلماعات 
اإلنسانية املنّظمة هرميا، وحدود تعّرف األفكار املشروعة والتواريخ 

وقراءات الواقع وطبيعة اآلخر الخ.
جرى  وال��ذي  جلابوتنسكي  احلديدي  اجل��دار  ملنطق  نقضه  خ��الل 
احلديث عنه سابقا، يتساءل لوستيك )1996(: ملاذا يجب أن تكون 
الدولة اليهودية مستعدة للتفاوض وقبول التنازالت مع الفلسطينيني 
احلديدي  اجلدار  أن  ذلك  يعني  أال  معنوياتهم؟  بعد هزميتهم وكسر 
العمل بشكل عكسي؟ متاشيا مع حجة لوستيك، ومع  يبدأ  سوف 
توافر في قّوتها، لم تبد إسرائيل قط استعدادا لإقدام على تسوية ال 
تعكس عالقات القوة القائمة، كما أن الفلسطينيني لم يستسلموا كليا 

بعد؛ وهكذا، ورغم اجلدار، فإن أفق املستقبل لم يغلق.
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