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اإلثنو- جمهورانية، التوسع االمبريالي 

وحل الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني

»بالدم والنار سقطت يهودا
بالدم والنار ستقوم يهودا«
]يعقوب كاهان[

أكثر  أح��د  وأك��ث��ر،  عقد  منذ  االستيطاني  البناء  موضوع  يشكل 
يتساءل  إذ  الفلسطيني،  اإلسرائيلي-  الصراع  في  ت��داوال  األسئلة 
املهتمون باستغراب: كيف ما زالت إسرائيل توّسع وتبني املستوطنات 
على الرغم من كل االتفاقيات بينها وبني اجلانب الفلسطيني، وعلى 
املناطق  في  فلسطينية  دول��ة  إقامة  عن  املعلنة  التوقعات  من  الرغم 
بذلك  تقوم  أن  ميكنها  وكيف  1967؟  ال��ع��ام  احملتلة  الفلسطينية 
خصوصا خالل فترة العملية السلمية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال 
بد من أن جنيب عن سؤال آخر ال يقل أهمية ويرتبط به بشكل كبير 
وهو: ما هي العالقة بني املستوطنني في املناطق الفلسطينية احملتلة 
و«الطالئعيني الصهاينة« من فترة ما قبل 1948، وهل يتم النظر إلى 

املستوطنني في املناطق الفلسطينية احملتلة بوصفهم عبًئا أم بوصفهم 
ُينظر عادة إلى الطالئعيني في اخلطاب اإلسرائيلي  مصدر قوة كما 
السائد؟ يشار هنا إلى انه على الرغم من جتنب األدبيات اإلسرائيلية 
اخلوض مباشرة في هذه املقارنة، فإن ما كتب عن املوضوع بشكل 
غير مباشر يعكس آراء ومواقف متباينة داخل اجلمهور اإلسرائيلي 
تلك احملسوبة  ترى بعض اجلهات، خاصة  )Tzur, 2008(، وفيما 
وترى  مشكلة  املستوطنات  توسيع  في  اإلسرائيلي،  اليسار  على 
في املستوطنني عبئًا )Zertal and Eldar, 2007(، بل تعتبرهم أحيانا 
ملصلحتهم  الدولة  م��وارد  ويستغلون  القانون  يخرقون  »مجرمني« 
بني  الليبراليني  االسرائيليني  املفكرين  من  الكثيرون  ومييز  اخلاصة، 
املستوطنني في املناطق الفلسطينية احملتلة وبني »الطالئعيني« من فترة 
ما قبل 1948، ويعزون هذا التمييز إلى قواعد أخالقية وعملية.  )*( أستاذ العلوم السياسية- جامعة تل أبيب.

د. أمل جّمال )*(
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هذا وقد بدأ يساريون ومنظمات حلقوق اإلنسان بتزويد معلومات 
بعد  خصوصا  وطبيعته،  االستيطاني  التوسع  حجم  عن  منتظمة 
التوقيع على اتفاق أوسلو بني احلكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية )Be’Tzelem, 2002(. ولقد بدأ التوسع االستيطاني يبدو 
كعقبة أمام السالم وكعبء يجب إزالته كي تتحقق معاهدة السالم 

على أرض الواقع. 
إال أن الواقع ومعه األغلبية االسرائيلية وتالشي اليسار االسرائيلي 
يعكس غير ذلك. تستمر إسرائيل مبوافقة فعلية من قبل أغلبية قياداتها 
الثقافية  لنخبها  ضمنية  ومبوافقة  والدينية،  والعسكرية  السياسية 
املهيمنة، بتوسيع املستوطنات في األراضي الفلسطينية وذلك على 
وعلى  الفلسطيني،  اجلانب  مع  وقعتها  التي  االتفاقيات  من  الرغم 
الرغم من فهم الطرفني أن األراضي التي يتم البناء فيها ستكون جزءًا 

من الدولة الفلسطينية املستقبلية.
إل���ى أن ع��دد  ف��ق��ط  ل��ي��س  املختلفة  امل��ع��ط��ي��ات واألدل����ة  وت��ش��ي��ر 
اتفاق  الفلسطينية احملتلة قد تضاعف منذ  املناطق  املستوطنني في 
أوسلو في 1993، بل أيضًا إلى أن عدد املستوطنات اليهودية منا 
املستوطنات  عليها  حصلت  التي  األراضي  مساحة  وأن  بسرعة، 
تضاعفت عدة مرات )Be’Tzelem, 2002(. فيما يبقى تباين املواقف 
جتاه عملية التوسيع أو اختالفها بني أجهزة الدولة املختلفة، كتلك 
التي نسمع عنها بني اجليش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع، وخصوصًا 
وحدة املستوطنات، تبقى خالفات تكتيكية وليست إستراتيجية، إذ 
يكفينا النظر الى االئتمان امُلعطى للكيرن كاييمت ووحدة االستيطان 
في وزارة الزراعة ووحدة االستيطان في وزارة الدفاع وفي وزارة 
االستيعاب كي نستوعب شبكة املؤسسات املركبة التي تعزز وحتمي 
حتت  الواقعة  املناطق  مجمل  في  األرض  على  اليهودية  السيطرة 
ملن  إنه   .)Kimmerling, 1993( اإلسرائيلي  السيطرة  جهاز  نفوذ 
غير املمكن ان يكون التوسع اإلقليمي عبئًا أمنيًا في الوقت الذي 
أجهزة  من  الكبير  العدد  هذا  ِقبل  من  له  والترويج  تنفيذه  فيه  يتم 
الدولة، وكذلك دعمه عن طريق مؤسسات مدنية مختلفة ذات 

هوية قومية- إثنية واضحة.

I
السكاني واإلقليمي هذه ال  التوسع  أن عملية  الورقة  تّدعي هذه 
حتصل رغمًا عن الدولة بل بسبب الدولة أساسًا، ما يعني أن توسع 
االستيطان ال يشكل فشاًل عرضيًا، بل جزء ال يتجزأ من منطق الدولة 

اإلسرائيلية الذي يتأسس على أن استيطان األرض - كل األرض - هو 
اليهود على أرض إسرائيل؛  قيمة جوهرية متجسدة في منطق حق 
وهي تشّكل أحد االعتقادات األساسية في الفكر السياسي الصهيوني 
الذي يؤسس مشروع بناء األمة والدولة احلديثة على أساس الصلة 

اجلوهرية بني املستوطن- املواطن- اجلندي.
 وتّدعي الورقة أن التقسيم التحليلي املبني على التقسيم القانوني 
والسياسي الذي يفترضه نظام السيطرة اإلسرائيلي بني حّيز الداخل 
– منوذج   1967 العام  بعد  أحتلت  التي  املناطق  وحّيز  اإلسرائيلي 
السياسي  للفكر  األساسية  املقومات  أح��د  عن  يتغاضى  احليزين– 
اإلسرائيلي، وهو تطبيع احلياة اليهودية على أكبر رقعة من األرض 
من خالل التطور املرحلي وتقطيع التواجد الفلسطيني وتفكيكه بآليات 
الورقة  تفّرق  هنا  من  املتاح.  والقانوني  السياسي  الواقع  مع  تتالءم 
وهذا  اإلسرائيلية  االستيطانية  للسياسة  عامودي  رأسي-  حتليل  بني 
التحليل يفرض منوذج احليزين اجلغرافيني، الذي يفصل بني إسرائيل 
كحيز طبيعي واألراضي احملتلة كحيز استثنائي مؤقت، وبني حتليل 
أفقي يفرض مستويني من التواجد، واحد يهودي طبيعي ومتواصل 
وسريع وواحد عربي- فلسطيني غير طبيعي ومتقطع وبطيء وذلك 
في كل مناطق السيطرة اإلسرائيلية مبا في ذلك األراضي احملتلة العام 
احليزين  بني  الفرق  تستعمل  الرسمية  إسرائيل  أن  شك  ال   .1967
تعطي  وبذلك  بينهما  الفرق  احمل��ادث��ات  خطاب  خ��الل  من  وتعزز 
الشرعية لتحليل مبني على النموذج املزدوج. إال أن الواقع املهيمن 
بعد عقود على االحتالل في العام 1967 يشير إلى أن منوذج املجالني 
أوجه  تصوير  ويستطيع  أدق  هو  اآلخر  على  مبني  واحد  األفقيني، 
التشابه بني أمناط االستيطان في اجلليل والنقب وأمناطها في الضفة 
العربية بشكل دقيق أكثر، وله منطق واحد ينعكس من خالل فضيلة 
حترير األرض باملفهوم التوراتي )غؤوالت هكاركع( بواسطة املزج بني 
املواطنة واالستيطان والعسكرة، كما هو مألوف في الفكر السياسي 
اجلمهوراني، خصوصًا ذي النزعة اإلثنية، كما هو احلال في الفكر 

الصهيوني في إسرائيل.
لقد عّزز املشروع الصهيوني منذ تأسيسه وحتى اليوم، وكذلك دولة 
إسرائيل منذ العام 1948، التوسَع اإلقليمي من حيث كونه مبدأ أساسيًا 
الفلسطينيني - مبن فيهم  وسبب وجود. ومت متجيد سلب األرض من 
إلى قيمة مركزية  الدولة - وحتويله  الذين أصبحوا مواطنني في  أولئك 
مرتبطة بالعقيدة اليهودية)Gordon, 2008( . إن القصص عن املبادرين من 
احليز اخلاص أو العام ممن »حرروا« األرض من مالكيها العرب ومّكنوا 
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»للمعجزة«  الرئيسية  األساطير  تشّكل واحدة من  استيطانها  اليهود من 
اليهودية في التاريخ احلديث )Zurbavel, 1995; Morris, 1994(. ويتكثف 
متجيد استيطان األرض عند اقترانه بنكهة عسكرية، كما هو األمر في حالة 
املواطن-  لتراث املستوطن-  الذي يجسد أفضل مثال  أريئيل شارون، 

.)Kimmerling, 2003; Gordon, 2008( اجلندي
للنظام  جمهوراني  اإلثنو-  الطابع  أن  الورقة  هذه  ترى  هذا،  وعلى 
التوسعية،  السياسة  لهذه  تفسير  أفضل  يوّفر  اإلسرائيلي  الصهيوني 
مباشر  نحو  وعلى  رسمية،  وغير  رسمية  بصورة  تعتبر  زال��ت  ما  التي 
وغير مباشر، فضيلة أساسية في الفكر السياسي االسرائيلي. ان املنطق 
يفّتت  ال��ذي  اإلقليمي،  التوسع  يحفز  ال��ذي  هو  جمهوراني  اإلث��ن��و- 
الروابط  تفكيك  أجل  من  املفرطة  القوة  ويستعمل  الفلسطيني  الوجود 
املنطق اإلثنو-  الفلسطينيني بوطنهم. ان  التي تربط  التاريخية والثقافية 
بالتالي  وي��ؤدي  االمبريالي،  االجت��اه  نحو  يجرف  الذي  هو  جمهوراني 
إلى ما أطلق عليه غيرشوم غورميبيرغ اإلمبراطورية العرضية، وما سماه 
 .)Goremberg, 2006; Masalha, 2000( نور مصاحلة إسرائيل االمبريالية
ان اخلطاب اإلثنو- جمهوراني هو الذي يشرعن اجلهود العسكرية التي 
يتم حشدها من أجل متكني اليهود القوميني املتطرفني من خطف سيادة 
الدولة وممارستها من أجل فرض حكم اإلرهاب على مئات اآلالف من 

.)Haklai, 2007( الفلسطينيني وكشف حياتهم لعنف ضاٍر
ونحن جنادل هنا بأن املنطق اإلثنو- جمهوراني من فترة ما بعد العام 
1967 ال يختلف عن املنطق الذي مت تطبيقه قبل العام 1948، وفي 
وعلى   .1967 والعام  اإلسرائيلي«  »االستقالل  بني  الواقعة  الفترة 
الرغم من أن هذا التحقيب قد يكون مهمًا لفهم بعض التغييرات في 
اإلسرائيلية  الدولة  وسياسات   1948 العام  قبل  الصهيونية  احلركة 
اإلقليمية  السياسات  لفهم  تذكر  أهمية  له  فليس  االستقالل،  بعد 
من  ح��ذرًا  يكون  أن  امل��رء  على  عليها.  سيطرت  التي  واالستيطانية 
الوقوع في فخ التحقيب الذي يتم استخدامه من أجل ترسيم تغيير 
وهمي، وتعزيز السياسة اإلمبريالية في تفتيت فلسطني والفلسطينيني 
التعامل  يتوجب  مختلفة  محلية  ومجتمعات  إقليمية  مناطق  داخل 
معها وتقدمي احللول لها بأشكال مختلفة. إن هذا اجلمع بني التفتيت 
االمبريالي  املنطق  في  ج��دًا  أساسي  عنصر  لهو  واملؤقتية  اإلقليمي 
وصورة طبق األصل للخطاب اإلثنو- جمهوراني. صحيح أن وكيل 
التوسع اإلقليمي أو نعوته قد تغيرت في بعض األحيان - من الرواد 
والطالئعيني إلى املستوطنني - ومن الصحيح رمبا أنه قد مت استبدال 
الوسائل املستخدمة بأخرى، لكن الدافع الكامن كان وال يزال املسعى 
اإلثنو- جمهوراني، الذي ميزج استيطان األرض والنزعة العسكرية 

العسكرتاريا االسرائيلي: مكون هوياتي راسخ.
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ويعتبر  االستراتيجي.  والتفكير  الديني  والتمجيد  القومية  اإلثنية- 
اجلمع بني هذه املكونات فضيلة توفر محرك التوسع اإلقليمي ومتده 
مبنطق الشرعية الالزم له. انه املنطق اإلثنو- جمهوراني الذي يدفع 
جهاز التوسع االمبريالي للدولة بشكل أدى إلى تشريد الفلسطينيني 
ال��ف��ض��اء وامل��ك��ان وال��زم��ان وال��ت��اري��خ، وال���ى تعريض حياتهم  م��ن 

لالستخدام العشوائي للعنف املفرط.
وتستخدم إسرائيل لهذا الغرض مختلف اخلطابات والوسائل، ومن 
بينها املزج بني اخلوف الوجودي وعقلية حالة الطوارئ النفسية واملنطق 
األمني. إن هذا املزج محفور عادة في تاريخ الشعب اليهودي، إلى 
جانب منطق ديني- قومي من جهة ومواطنة إثنية- جمهورانية تفرق 
بني املواطنني اليهود والعرب وبني املواطنني والفلسطينيني الغرباء من 
جهة أخرى. إن الثقافة العسكرية، املهيمنة في الوعي اإلسرائيلي كما 
يشرح بن-اليعازر )Ben Eliezer, 2007(، تسهل إقامة مجالني هرميني 
للحياة؛ األول يهودي، وهو طبيعي وذو رتابة، حيث املواطنة إثنية- 
جمهورانية وظروف احلياة طبيعية أو داخل عملية تطبيع مستمرة؛ 
والثاني فلسطيني، وهو غير طبيعي ومجزأ، حيث احلياة الفلسطينية 
في حالة تغير مستمرة وحيث الفلسطينيون مشردون ومحاصرون، 
وحيث املواطنة جوفاء في بعض احلاالت، وممنوعة في أحيان أخرى 
)Jamal, 2010(. وعلى ذلك، يجب االنتباه إلى التوازن بني اجلهود 
اإلسرائيلية خللق االنطباع بأن االحتالل مؤقت، وبني تعديها املستمر 
أينما كانت. عالوة  الفلسطينية  املناطق واألراضي  والتدرجي على 
على ذلك، يجب االنتباه إلى التمييز بني محاولة تصوير االحتالل 
كخارجي من ناحية إسرائيل وال يضر بنظامها الدميقراطي وبني حالة 
الفلسطينيني املختلفة، سواء أكانوا مواطنني أم ال، باملقارنة مع اليهود 

الذين يعتبرون أنفسهم »أسياد األرض«.
يجابه منوذج املجالني األفقي املطروح هنا النماذج املقدمة مؤخرًا 
أو  غرينبرغ  أو  وشافير  بيلد  مثل  نقديني  إسرائيليني  باحثني  قبل  من 
بني  الفرق  لشرح  احليزين  منوذج  يستخدمون  ممن  وأوفير،  أزوالي 
النظام السياسي اإلسرائيلي داخل اخلط األخضر مقابل نظام السيطرة 
Grinberg, 2008; Azou- )اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية احملتلة 

lay and Ophir, 2008; Shafir and Peled, 2002(. النماذج املزدوجة 

التي متيز بني إسرائيل كدولة دميقراطية واألراضي الفلسطينية احملتلة 
كنظام استعماري غير- دميقراطي، تتغاضى عن الصلة البنيوية بني 
املجتمع  وبقية  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في  اليهود  املستوطنني 
تقوم على  إلى مواطنة فاضلة  استنادا  اليهودي اإلسرائيلي، وذلك 

أساس االنتماء اجلماعي والتي يتم تنفيذها من ِقبل مستوطنني مقاتلني 
يشكلون نسخة معدلة عن الطالئعيني اليهود ما قبل العام 1948، 
وبعض طالئعيي االستيطان في اجلليل والنقب بعد العام 1948 وحتى 
اليوم. عالوة على ذلك، تقلل هذه النماذج من أهمية أوجه الشبه بني 
سياسات التخطيط واألرض التي تطبقها إسرائيل جتاه الفلسطينيني في 
األراضي الفلسطينية احملتلة وجتاه املواطنني الفلسطينيني داخل دولة 
إسرائيل )Jamal, 2008; Jamal, 2010(. النماذج املزدوجة، التي تبقى 
على أية حال شديدة النقد للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية، ال تزال 
تقبل الفرق البنيوي بني إسرائيل ككيان مستقل واألراضي الفلسطينية 
احملتلة كامتداد استعماري، وبالتالي فإنها تضفي الشرعية بصورة غير 
مباشرة على تفتيت الفلسطينيني ووطنهم إلى مكونات متغايرة وغير 
متصلة دائمًا. وفي احلقيقة، لقد استوحت هذه النماذج املزدوجة من 
مناذج حل الدولتني التي تسيطر على اخلطاب السياسي في الصراع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني في العقود األخيرة.
التأكيد  إع��ادة  في  الورقة  هذه  عنها  تدافع  التي  األطروحة  تتمثل 
هناك حاجة  ب��أن  يفيد  وال��ذي  فايتسمان  ال��ذي صاغه  االدع��اء  على 
وبني  والرأسية  األفقية  الرقابة  نظم  بني  اجلمع  في  النظر  إمعان  إلى 
أساليب التجزئة، والواقع خلف سياسات التجزئة اإلقليمية األفقية 
التي يقوم بها نظام االحتالل، والذي يفرغ الوجود الفلسطيني بكل 
أشكاله وأماكن تواجده،  ويقيم شبكات من االستمرارية اليهودية، 
والكهرباء  للمياه  التحتية  البنى  م��ن  مستويني  ف��ي  يتجلى  وال���ذي 
وشبكات الطرق وغيرها ممن تخدم الشعبني )Weitzman, 2007(. ان 
منوذج املجالني األفقي املطروح هنا ال يأتي لتفكيك صحة التحليل 
الذي قدمه باحثو النماذج املزدوجة الرأسية، أو الباحثون النقديون 
اآلخرون، بل ليسلط األضواء على املنطق من وراء التوسع اإلقليمي 
إسرائيل  بني  البنيوي  الفرق  حتول  استيطانية  سياسة  كونه  حيث  من 
واملناطق الفلسطينية احملتلة إلى أداة للسيطرة واملراقبة فقط، والتي 
تتمثل مهمتها الرئيسية في جعل املزيد من التوسع ممكنًا، وفي الوقت 
نفسه، جعل احلياة اليهودية طبيعية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
العربية  العربية وعلى األراضي  املناطق  وفي املواقع االستيطانية في 

املصادرة داخل إسرائيل.
به  أدلى  ادعاء قدميًا  املطروح هنا  املجالني األفقي  يكّمل منوذج 
Her- »بنفنستي ميكن تلخيصه مبفهوم »جمهورية شعب األسياد« )

renvolk Republic«( الذي يستخدمه، والذي يشير إلى أن املفتاح 

األخضر  اخلط  داخل   - اإلسرائيلي  السيطرة  نظام  لفهم  الرئيس 
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السلطة،  وبنى  اإلقليمية  السيطرة  بني  امل��زج  ليس   - وراءه  وم��ا 
وإمنا الفلسطنة )Palestinianness( وطرق التحكم والتسلط عليهم 
)Benvenisti, 1987(. إنه منطق »الشعب املختار« العائد إلى وطنه 
لدى  تهويده  ب��إع��ادة  اإللهي  حقه  وإل��ى  به  ُوع��د  ال��ذي  التاريخي 
تواجد »الدخالء« التاريخيني فيه، والذين حدث و«احتلوا« قطعة 
القول  بذلك  متبعًا  آخ��ر،  لشعب  أبديًا  ُرهنت  التي  األرض  من 
إسرائيل«  يا  مساكنك  يعقوب،  يا  خيامك  أحسن  »م��ا  التوراتي 

)عدد 24، 5(.
ادع��اءات  بعض  مع  تختلف  قد  ال��ورق��ة  ه��ذه  أن  من  الرغم  على 
بنفنستي، فإنها تتفق معه على أنه عند النظر إلى سياسات االستيطان 
اإلسرائيلية، فإنه ال ميكن قبول التمييز بني فترة ما قبل العام 1967 
وفترة ما بعد العام 1967. ان منطق »جمهورية شعب األسياد« لهو 
الفلسطينية  لألراضي  اإلقليمي  االستعمار  لكامل  بالنسبة  جوهري 
ويقوم على مبادئ الشرعنة نفسها، ويستخدم الوسائل نفسها، وإن 
من  وليس  مختلفة.  خطابية  ومبظاهر  مختلفة  بدرجات  ذلك  كان 
باب الصدفة أن الذين يحركون النزعة االستيطانية ويقومون عليها 
في العقود األربعة األخيرة هم من اليهود املتدينني- القوميني الذين 
يؤكدون فوقية الشعب اليهودي على محيطه العربي بشكل عنصري. 
ان منح بعض الفلسطينيني اجلنسية اإلسرائيلية لم ينقذهم من الوقوع 
االجتماعي  ال��ع��زل  وس��ي��اس��ات  واس��ع��ة،  م��ص��ادرة  سياسات  حت��ت 
الشرعية وسياسات  السياسية ونزع  السيطرة  والتفتيت، وسياسات 
إلى األراضي  إن نظرة سريعة   .)Lusctick, 1980( الوحشي العنف 
وإلى سياسات التخطيط التي تقوم بها الدولة في اجلليل توضح اجلهود 
املبذولة - والتي ال تنجح دائمًا - لتفكيك الوجود الفلسطيني وفرض 
سياسة تهويد من أجل استيطان األرض وجعل سكانها الفلسطينيني 
»غرباء« في أماكن سكناهم، الشيء الذي ال يختلف بشكل مبدئي 

عن السياسات املتبعة في الضفة الغربية )بشير، 2004(.
اليهودي،  التاريخ  إلى  يستند  والذي  األبدي  إسرائيل  احتراس  ان 

وإلى رفض العرب للوجود اليهودي في املنطقة العربية، يؤدي إلى متدد 
املنطق التوسعي بغية احتواء التهديدات قبل أن حتتوي الدولة. من وجهة 
النظر اإلسرائيلية، فإن استخدام القوة والتوسع اإلقليمي ميثالن شرطًا 
 .)Gavison, 2002( واألم��ن   واحلرية  اليهودية  احلرية  لضمان  أساسيًا 
تضع  جمهورانية  إثنو-  أيديولوجية  هي  الصهيونية  أخ��رى،  وبعبارة 
أسباب الدولة فوق حقوق األفراد وحرياتهم. وهذا ال يعني بالضرورة 
أن التحرر - االقتصادي والسياسي - ال ميكن أن يتحقق. وعلى الرغم 
من ذلك، فإنهما ال يحالن محل »منطق الدولة«، الذي يتم احلفاظ عليه 
من قبل أجهزة الدولة، والذي ال ميكن أن يكون انتقائيًا وجزئيًا حتى ال 
يتصادم مع السابق. اللبرلة االقتصادية ال يؤدي إلى تآكل األيديولوجية 
اإلثنو- جمهورانية، وإمنا ميكنه أن يغذيها ويوفر لها القوة االقتصادية 
والستار األيديولوجي الذي حتتاجه لتتحول إلى واقع. بكلمات أخرى، 
فإن القيم اإلثنو- جمهورانية، فضيلة االستيطان والتوسع، تظل راسخة 
في منطق  الدولة اإلسرائيلية، على الرغم من التحرر االقتصادي وعوملة 
االقتصاد اإلسرائيلي. اإلثنو- جمهورانية تتسامح مع بعض التحرر، 
وخاصة في املجال االقتصادي، الذي تنظر إليه باعتباره القوة الدافعة 
واملشرعنة التي ال تشكل تهديدًا لها، بل تغذيها بطاقات جديدة وتدمجها 

في النظام العاملي للدول املستنيرة واملتطورة.
احلثيث  والسعي  احلاكمة،  السياسة  ف��إن  االدع���اء،  لهذا  ووفقا 
مع  باملقارنة  األولوية  صاحبة  ت��زاالن  ال  اليوم  إسرائيل  في  للسلطة 
األمر  يتعلق  عندما  سيما  وال  اخلاصة،  واألخ��الق  الفردية  املصالح 
بالعالقة مع احمليط الفلسطيني، داخل اخلط األخضر وخارجه. إن 
فهم سياسات االستيطان والتوسع اإلسرائيلي املستمر يتطلبان جوابًا 
للمستوطنني  االنتهازي  السلوك  الى  النظرة  توفره  الذي  من  أعمق 
في  اإلقليمي  والتوسع  االستيطان  سياسة  السياسية.  وتالعباتهم 
الصهيونية  للقيم  األساسي  باملنطق  مربوط  أعمق  فهم  إل��ى  حاجة 
ومنطق  الدولة اإلسرائيلية، ويتجاوز جشع مجموعة من املستوطنني 

العنيفني واملجرمني.

وإلى  اليهودي،  التاريخ  إلى  ان احتراس إسرائيل األبدي والذي يستند 
املنطق  إلى متدد  العربية، يؤدي  املنطقة  اليهودي في  العرب للوجود  رفض 
التوسعي بغية احتواء التهديدات قبل أن حتتوي الدولة. من وجهة النظر 
أساسيًا  اإلقليمي ميثالن شرطًا  والتوسع  القوة  استخدام  فإن  اإلسرائيلية، 
لضمان احلرية اليهودية واحلرية واألمن  )Gavison, 2002(. وبعبارة أخرى، 
الصهيونية هي أيديولوجية إثنو- جمهورانية تضع أسباب الدولة فوق حقوق 

األفراد وحرياتهم.
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II
وج��ود  اجلمهوراني  للفكر  والنظري  التاريخي  الكشف  يثبت   
تراثات ومشارب جمهورانية مختلفة غير متوافقة دائما. إن اآلراء 
التي ميثلها بوكوك )1975( وسكينر )1998( وأولدفيلد )1990( 
وفيرولي )1998( وبيتيت )1997( وغيرهم تثبت االختالفات في 
املفاهيم الرئيسة للتراث اجلمهوراني. ليس هذا هو املكان املناسب 
واسع  اتفاق  هناك  ذلك،  ومع  النظري.  النقاش  هذا  في  للخوض 
النطاق على أنه من املمكن أن تكون اجلمهورانية دميقراطية بالقدر نفسه 
الذي ميكن أن تكون فيه غير دميقراطية. هذه االزدواجية في مفهوم 
اجلمهورانية مرتبطة بشكل عميق بتراث املواطن- اجلندي التاريخي 
مركزية  مكيافيلي وروس��و على  أكد كل من  لقد   .)Snyder, 1999(
االستقاللية  بني  املهمة  العالقة  إب��راز  طريق  عن  املواطن،  اجلندي- 
واخلدمة العسكرية، واملشاركة وااللتزام العسكري، وطريقة احلياة 
لم  »إذا  أولدفيلد  يقول  وكما  احل��رب.  في  واملشاركة  اجلمهورانية 
توقع  فيمكن  الرئيسي،  هدفه  واحلرب  التوسع  اجلمهوراني  يجعل 
واحدة من نتيجتني: إما أن تقتصر طموحات وعدوانية املواطنني على 
املجال البيتي، وإما أن الكسل املخنث سيزحف على املدينة بحيث أنه 
عندما ينشأ خطر، سيجد اجلمهوراني أنه من املستحيل حماية نفسه 

.)Oldfield, 1990: 41(
وبعبارة أخرى، أنشأ املفكرون اجلمهورانيون عالقة عميقة بني 
التزام  على  اجلمهورانية  الفضيلة  تنطوي  واألم��ن،  اجلمهورانية 
املواطنني بالتضحية بحياتهم عند محاربتهم من أجل طريقتهم في 
احلياة. صحيح أن هذا االلتزام بأسلوب للحياة ال يجسد ما يدعوه 
للدميقراطية  معادية  حياة  طريقة  أو  املعسكرة«  »املواطنة  فاينمان 
تأسيس  ميكن  ال  أن��ه  أيضا  الصحيح  وم��ن   .)Feinman, 2000(
يقول  كما  فقط.  والتوسعية  العسكرية  الثقافة  على  اجلمهورية 
]جمهوراني[  شكل  مع  متوافقة  غير  الهجومية  القوة  »إن  روسو 
الغزو كذلك«  في  يرغب  أال  احلرية يجب  يريد  من  إن  للحكم. 

.)Rousseau, 1985: 80(
ال ميكن للمرء أن يتجاهل األبعاد العسكرية والتوسعية املتجسدة 
املواطنة  مب��زج  حتفل  حياة  طريقة  عن  للدفاع  اجلمهوراني  باملسعى 
بعض.  ع��ل��ى  بعضهما  ي��ع��ت��م��دان  م��وح��دي��ن  ك��ض��دي��ن  واجل��ن��دي��ة، 
 )Discourse( اخلطاب  مؤلف  في  اجلمهوراني  ملعنى  مناقشته  خالل 
امل��واط��ن  جتمعة  عملية  ازدواج��ي��ة  إل��ى  ب��وك��وك  يشير  ملكيافيللي، 
املدني.  والدين  العسكري  االنضباط  على  بتأسيسها  اجلمهوراني، 

وفي تلخيص لهذا النموذج من املواطنة يقول بوكوك:
أن  أقل من  مواطنًا رومانيًا  كونه  العامي من حيث  الرجل  »يعتبر 
يكون شخصًا يؤدي دورًا معينًا في نظام صنع- القرار، فهو في األدق 
لتكريس  العسكري  واالنضباط  املدني  الدين  ِقبل  من  ُمعد  شخص 
نفسه للوطن ونقل هذه الروح للشؤون املدنية، حتى يتوافق النموذج 
املزدوج الذي يدمج بني  املبتكر املكيافيلي الذي يؤكد على الفضيلة 

.)Pocock, 1975: 203( »واملواطن األرسطي املتنبه للصالح العام
العسكري  االنضباط  بني  اجلمع  مركزية  إلى  االزدواجية  تشير هذه 
والدين املدني من خالل ضمان مساهمة املواطن للصالح العام. والى 
جانب ذلك، يقول أولدفيلد لدى معاجلته لفكر مكيافيلي السياسي بأن 
»أمن اجلمهورية ... وإمكانية الفضيلة املدنية، تعتمدان على سياسة 
التوسع .. كل املدن لها أعداء وتعيش في مجال الثروة. الروح الدفاعية 
قد تعرض الواحدة منها إلى خطر أكبر باملقارنة مع محاوالتها اجلريئة 
لالمساك بزمام املبادرة والتوسع« )Oldfield, 1990: 40(. يقول بوكوك 
في  السياق نفسه بأن »االنضباط العسكري يعلم املرء ان يصبح مواطنًا 
وان يبدي فضيلة مدنية« )Pocock, 1975: 201(. ويتابع قائاًل انه »ميكن 
للجمهورية بنفسها أن تكون صاحبة فضيلة أخالقيًا ومدنيًا، فقط إذا 
ما كان األسد والثعلب، واإلنسان واحليوان، في عالقاتها مع الشعوب 
األخرى« )213(. وعلى ذلك فهو يضيف »تقتصر عدالة اجلمهورانية 
عليها نفسها. أما بالنسبة لآلخرين، فيمكنها إبداء فضيلة عسكرية فقط، 
وذلك فقط إلى احلد الذي ميكنها القيام بذلك، إذا ما أمكنها احلفاظ على 
الفضيلة املدنية داخليًا« )43(. على كل حال، وكما سنرى الحقًا، ال 
ميكن حلرية األمة اجلمهورانية والفضيلة املدنية الداخلية جتنب عسكرة 

املجتمع وتآكل الترتيبات اإلجرائية الالزمة للدميقراطية.

احلرب: طريق حياة في إسرائيل.
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ت��ص��ف دراس����ة أل��ي��س ك��ون��ك��ل��ني ل��إلم��ب��راط��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة في 
ارتباط  كيفية  العشرين  القرن  وبدايات  التاسع عشر  القرن  نهايات 
حتى  أو  االستعمارية،  بالسياسات  اجلمهورانية  األيديولوجية 
الفضيلة  م��رك��زي��ة  نقل  مت  لقد   .)Conklin, 1997( لها  تشّكيلها 
اجل��م��ه��وران��ي��ة إل���ى امل��س��ت��ع��م��رات، ح��ي��ث مت إخ���ض���اع ال��ش��ع��وب 
املستعَمرة لعملية متدن )civilizing process( تسعى لتصنيع مواطنني 
العملية جزءًا من حترير  ملتزمني لإلمبراطورية. وتعتبر هذه  جدد 
املستعمرات من عصر الظالم واإلتيان بهم إلى تاريخ اجلمهورانية 
املتنور. فيرولي يبرز مركزية التفكير اجلمهوراني في إقامة مجتمع 
سياسي يقوم على طريقة حياة مشتركة وعلى الوفاء لها. ويقول إن 
»للوطنية اجلمهورانية بعدًا ثقافيًا بالتأكيد، ولكنها في املقام األول 
املا  العناصر  على  وليس  املواطنة،  جتربة  على  تقوم  سياسية  رغبة 
قبل- سياسية املشتركة املستمدة من الوالدة في املنطقة نفسها، ومن 
االنتماء إلى عرق واحد، ومن تكلم  اللغة نفسها، ومن عبادة اآللهة 

.)Viroli, 1998:190( »نفسها، ومن امتالك التقاليد نفسها
فإن اجلمهورانية تستطيع   ،)1998( Viroli يقوله  الرغم مما  على 
للجمهورانية  ميكن  أعاله.  املذكورة  املركبات  جميع  من  االستفادة 
لألمة،  املشتركة  سياسية  قبل-  املا  العناصر  مع  جيد  بشكل  العيش 
مثل اإلثنية أو الوطنية أو كليهما. عند النظر إلى التراث اجلمهوراني 
القومية  الليبرالية  تامير في كتابها  يولي  قالته  ما  ال ميكننا إال مالءمة 
)1993( والتحدث عن »اجلمهورانية القومية«  أو كما في مناقشتنا 
إلى  باالستناد  اجلمهورية  تؤسس  التي  جمهورانية،  اإلثنو-  التالية 

طريقة حياة إثنية، وحتويل حمايتها إلى فضيلة.
من  م��رة  ألول  صيغ  وال���ذي  جمهورانية،  اإلث��ن��و-  مفهوم  إن 
اإلثنية  الهوية  مع  اجلمهورانية  الفضائل  اقتران  يوضح  بيلد،  قبل 
إثنية  حدودًا  تقيم  التي  هي  اجلمهورانية  إن   .)1992  ،Peled(
حتدد الفرق بني »نحن« وبني »هم«، وذلك من خالل تأسيس عالقة 
هرمية بني االثنني على أساس األولوية املعطاة لألمة اإلثنية املهيمنة 

في ممارسة حضارتها وطريقة حياتها. من الواضح أن مثل هذا الواقع 
يؤسس تفريقًا بني جمهورانية دميقراطية داخلية مقامة على أساس 
العسكرية  النزعة  وبني  اجلمهورانية  بقيم  اجلندي  املواطن-  التزام 
أثبتت  كما  اخلارجيني.  الغرباء  نحو  املوجهة  غير-الدميقراطية 
 .)Kemp, 2004( كامب أنه ال يجب أن يكون هذا التفريق جغرافيًا
التناسق بني احلدود اجليو- سياسية واالجتماعية، كما  انعدام  إن 
أثبت كيميرلينغ، يصبح قوة مركزية في منطق اإلثنو- جمهورانية  
التي تسعى لالثننة )ethnicization( عن طريق التوسع واالستبعاد 

.)Kimmerling, 1983(
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ض��ي��ف أن���ه ي��ج��ب ذك��ر 
اجلمهورية  حفظ  في  رئيس  كفاعل  املستوطن  اجلندي-  املواطن- 
اإلقليمية دورًا رئيسًا،  فيها  تلعب  اإلثنية، حيث  في اجلمهوريات 
احلالة  ف��ي  سنرى  وكما  توسعي،  استعماري  م��ش��روع  م��ن  كجزء 
يعتبر جزءًا من طريقة  اإلقليمية  املناطق  استيطان  فان  اإلسرائيلية، 
األمة في احلياة، وقيمة مركزية تصهر املكونات الثالثة وحتولها إلى 
طائفي،  مبفهوم  اليهودية  املواطنة  تعريف  يتم  حيث  واحدة  فضيلة 
ويتم الثناء على املستوطن- اجلندي وإعطاؤه مساعدات من الدولة، 
توزع بأشكال مختلفة، مبا في ذلك طرق تتجاوز املؤسسات الرسمية 
لتخصيص املوارد، وخاصة من خالل وزارة الدفاع صاحبة امليزانيات 

.)Swirski, et. al, 2002( واملخصصات السرية
ال��دراس��ات  أن  إل��ى  امل��ه��م أن نشير  م��ن  ق��دم��ًا،  وق��ب��ل أن منضي 
واخل��وف  احل��ري��ة  ب��ني  العالقة  إل��ى  تشير  لإلمبراطوريات  األخ��ي��رة 
التاريخي،  السياق  في  اإلمبراطورية  وضع  عند  واإلمبراطورية. 
فإنها تتجسد بقيم جمهورانية، متامًا كما أثبت هاميلتون بخصوص 
التجربة األميركية )Day, 2008(. إن الدفاع عن طريقة معينة للحياة 
يستلزم االستعداد للحرب بل يشكل سببًا في بعض احلاالت للشروع 
بها. وكما يقول ستيجر »لقد وظفت اإلمبراطوريات كلمة احلرية 
من  لها  نهاية  ال  مبخاوف  اجلمهور  خيال  استعمرت  بينما  دائمًا، 

يكون  أن  أقل من  رومانيًا  كونه مواطنًا  العامي من حيث  الرجل  »يعتبر 
شخصًا يؤدي دورًا معينًا في نظام صنع- القرار، فهو في األدق شخص ُمعد 
من ِقبل الدين املدني واالنضباط العسكري لتكريس نفسه للوطن ونقل هذه 
الروح للشؤون املدنية، حتى يتوافق النموذج املزدوج الذي يدمج بني  املبتكر 
املكيافيلي الذي يؤكد على الفضيلة واملواطن األرسطي املتنبه للصالح العام« 

.)Pocock, 1975: 203(
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ربط  لقد   .)Steger, 2006( األب��واب«  على  يتربص  عدو  جحافل 
بنيامني باربر بني اإلمبريالية األميركية واخلوف، األمر الذي يؤدي 
إلى تآكل الدميقراطية )Barber, 2004(. باربر يكرر فكرة حنة أرندت 
في مؤلفها عن الثورة )1963( القائلة بأن أية إستراتيجية أمنية تقوم 
على توليد اخلوف تقوض الثقة والقدرة على التصرف وتعرقل بناء 
 Steger, 2006: 375; Barber,( سلوكيات دميقراطية ذات استمرارية
2004(. ومع ذلك، فإن اخلوف يشكل آلية قوية جدًا تستخدم لتعبئة 

األمة اإلثنو- جمهورانية ضد أخطار تهدد طريقة األمة في احلياة. 
يشكل اخلوف عاماًل قويًا بشكل خاص في حالة دول ذات جتارب 
مأساوية في املاضي، كمثل احلالة التي نحن بصددها. كما أنه ال 
ميكن التغاضي عن الفكرة التاريخية بأن العهد القدمي، وخاصة في 
األجزاء التي تتناول مملكتي سليمان وداود، مليء بالقصص التي 
اخلارجية  التهديدات  من  واخل��وف  األم��ة  حرية  بني  عالقة  تؤسس 

.)Finkelstein and Silberman, 2006(

III
من املعروف في أوساط باحثي السياسة اإلسرائيلية أن االستيطان 
واملمارسة  األيديولوجية  في  أساسية  سمة  هما  اإلقليمي  والتوسع 
 Azoulay and Ophir, 2008; Masalha, 2000; Shafir and( الصهيونية
Peled, 2002; Zertal and Eldar, 2007(. كما أنه من املعروف أيضًا أن 

أساليب االستيطان والتوسع اإلقليمي  ُطورت وفقا للظروف السياسية 
 Kimmerling, 1983; Shafir( 1948 والعسكرية في فلسطني قبل العام
الذي  امل��رك��زي  ال��دور  نضيف  ان  ميكن  ولهذا   .)and Peled, 2002

اضطلعت به القوات املسلحة في تعزيز االستيطان وحمايته في وجه 
املقاومة العربية الفلسطينية )Ben Eliezer, 1998; Cohen, 1993(. لقد 
حتول االستيطان إلى قيمة صهيونية مركزية جدًا وارتقى إلى مستوى 

مدار  على  السياسية  واملمارسة  الفكر  في  انعكست  التي  الفضيلة، 
.)Shafir and Peled, 2002( تطور احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل

أيديولوجية »غيؤوالت هكركع« )خالص األرض( كانت  إن 
وما زالت  قوة دفع مركزية جدًا في الفكر والسياسة الصهيونيني، 
على الرغم من التحوالت السجالية والتغيرات في املصطلحات 
التي تستعمل في هذا السياق مثل االنتقال من استعمال مصطلح 
»تهويد اجلليل« في سنوات الستينيات والسبعينيات إلى مصطلح 
»تطوير اجلليل« في العقدين األخيرين، والذي يشكل حتواًل شكليًا 
فقط مآله التخفيف من حدة العنصرية املبطنة في املصطلح األول 
نفسه  »غ��ي��ؤوال«  مفهوم   .)Friedman, 1992; Kretzmer, 2002(
هو مفهوم ديني يعنى تخليص ، إنقاذ أو حترير شيء ما - إعادة 
الروح أو األرض - من االحتالل األجنبي واالستغالل، حيث 
يعتبر االستيالء على فلسطني من منظور صهيوني، حتريرًا لها من 
سكانها وإعادتها إلى أصحابها »األصليني«، أي الشعب اليهودي 
)Aronoff, 1991; Zerubavel, 1995; Morris, 2001(. باالستناد إلى 
القادة الصهاينة العلمانيني وتطوير  علمنة املفهوم الديني من قبل 
فإن   ،)Liebman and Don Yihyi. 1983( حديث  مدني«  »دي��ن 
استيطان أرض فلسطني واحتالل مساحاتها هو عمل مت االحتفاء 
يحتفى  أبطال  إلى  »الغيؤوال«  قادة  لقد حتول  به واملكافأة عليه . 
من  الرغم  على  والبطولة.  الوطني  لاللتزام  من��اذج  وشكلوا  بهم 
القادة  قبل  من  »غ��ي��ؤوال«  ملفهوم  الدينية  ال���دالالت  على  التستر 
الصهاينة العلمانيني، حافظ املفهوم على قوته كإطار إيديولوجي 
وجتيز  ب��األرض،  اليهودي  الشعب  تربط  دافعة  وكقوة  مشرِعن 
التوسع االستيطاني، على الرغم من اخلسائر البشرية في اجلانب 
الفلسطيني. لقد حتول االستيطان بسرعة كبيرة إلى العنصر األكثر 
جذوره  زرع  لقد  القومية.  اليهودية  الهوية  مركبات  بني  مركزية 

وفي هذا السياق، ينبغي علينا أن نضيف أنه يجب ذكر املواطن- اجلندي- 
املستوطن كفاعل رئيس في حفظ اجلمهورية في اجلمهوريات اإلثنية، حيث تلعب 
فيها اإلقليمية دورًا رئيسًا، كجزء من مشروع استعماري توسعي، وكما سنرى في 
احلالة اإلسرائيلية، فان استيطان املناطق اإلقليمية يعتبر جزءًا من طريقة األمة 
في احلياة، وقيمة مركزية تصهر املكونات الثالثة وحتولها إلى فضيلة واحدة حيث 
يتم تعريف املواطنة اليهودية مبفهوم طائفي، ويتم الثناء على املستوطن- اجلندي 
وإعطاؤه مساعدات من الدولة، توزع بأشكال مختلفة، مبا في ذلك طرق تتجاوز 
املــوارد، وخاصة من خالل وزارة الدفاع صاحبة  املؤسسات الرسمية لتخصيص 

.)Swirski, et. al, 2002( امليزانيات واملخصصات السرية
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األيديولوجية في الثيولوجيا التوراتية وفي التاريخ ووظف أدوات 
 Masalha,( العملي  جتسيده  لدفع  حديثة  وتكنولوجية  اقتصادية 
2007(. على هذا، يحتوى االستيطان على أساطير وقيم جماعية 

كجزء من البنية التحتية للصهيونية.
بدايته  منذ  االستيطاني  للمشروع  الفلسطينية  املقاومة  تعرضت 
 .)Kimmerling and Migdal, 1999; Doumani, 1995; Khalidi, 1997(
لذلك، تشابك االستيطان واإلستراتيجية العسكرية بسرعة كبيرة ولم 
ينفصال أبدًا )Tzfadia, 2008(. وّلد هذا التشابك تكافل االستيطان 
العسكري، حيث ُصّورت املستوطنات اليهودية كجزء ال يتجزأ من 
اإلستراتيجية العسكرية اليهودية. وعلى الرغم من كل اخلالفات بني 
املنظمات الصهيونية وقادتها، والتي أدت إلى شجارات جدية، فيما 
يتعلق بتحديد مكان املستوطنات، فقد مت تعزيز استيطان األرض من 
قبل األجهزة العسكرية للحركة الصهيونية، منذ أيام هشومير والبلماح 
وحتى يومنا هذا. واعتبر املستوطنون على احلدود مقاتلني باسم األمة 
بالضبط كما هو الوضع اآلن في الضفة الغربية. ولذلك مت تدريبهم 
من قبل املنظمات العسكرية، بحيث لم تقتصر وظيفتهم على حماية 
األرض والعمل فيها، وإمنا شملت محاربة مقاومة السكان األصليني 

.)Shiran, 1998( أيضًا
IV

اإلثنو-  اخلطاب  استخدام  وراء  يقفون  الذين  الباحثون  يدعي 
جمهوراني لفهم ديناميكيات السياسة اإلسرائيلية بأن هذا اخلطاب 
في حالة تراجع حيث يحل محله اخلطاب اإلثني- القومي، والذي 
بحسب هذا االدعاء يتنازل عن اجلانب املدني للهوية اجلامعة لألمة 
العمود  يشكل  وال���ذي  االجتماعي  التضامن  وزن  ف��ي  وال��ت��راج��ع 
الفقري للنزعة اجلمهورانية السياسية ويتقوقع في الهوية البيولوجية 
لألمة اإلثنية  )Peled, 2009(. صحيح أن هناك بعض التغييرات في 
التوازن بني األيديولوجية اإلثنو- جمهورانية واأليديولوجية اإلثنية- 
القومية في إسرائيل. لقد أدى التحرير املكثف لالقتصاد اإلسرائيلي 
وخصخصة الكثير من موارد الدولة إلى إضعاف التضامن االجتماعي 
في  اإلسرائيلية  اجلمهورانية  ميزت  التي  ال��رواب��ط  بعض  وتفكيك 
املاضي. وصحيح أيضًا أنه حصل تطور رأسمالي- خاص في مشروع 
الطالئعية في األراضي الفلسطينية احملتلة، حيث أن بعض املستثمرين 
املستقلني استولوا على عمليات »خالص األرض« واستغلوا اإلرادة 
الربح  ت��در  ضيقة  مصالح  أج��ل  م��ن  اإلسرائيلية  للدولة  السياسية 
الكثير. لكن مع ذلك وعلى الرغم من التغييرات، فان األيديولوجية 

اجلمهورانية ال تزال مركزية للغاية في الثقافة السياسية اإلسرائيلية، 
وميكنها تفسير بعض السياسات األكثر حدة في الدولة اإلسرائيلية، 

مثل سياسة االستيطان داخل اخلط األخضر وخارجه. 
لقد عانت املعاجلة البحثية لإلثنو- جمهورانية في املاضي، وال 
سيما من جانب بيلد وشافير، من انحياز مادي اقتصادي قوي. 
وقيام  االجتماعي  للرفاه  االقتصادي  الدولة  التزام  اعتبار  مت  فقد 
مركزية  مكونات  االجتماعي  للتضامن  مهمة  كأداة  الهستدروت 
في أمنوذج اإلثنو- جمهورانية. وهكذا يفترض الباحثون انحسار 
اإلثنو- جمهورانية وتسلط خطاب جديد من اإلثنية- القومية مع 
تراجع هذه املكونات. ومع ذلك، من املهم أن نالحظ أن املنحى 
االقتصادي في فهم اإلثنو- جمهورانية الصهيونية يؤدي إلى التقليل 
القطاع  من  االقتصاديون  املبادرون  اتخذه  الذي  الدور  أهمية  من 
اليهودية  املستوطنات  في  كله  الرأسمالي  املدني  والقطاع  اخلاص 
اخلاصة  املبادرة  كانت  لقد  إسرائيل.  دولة  قيام  قبل  فلسطني  في 
واقتصاد السوق دائمًا جزءًا من املشروع االستعماري الصهيوني، 
وهو األمر الذي يتم التغاضي عنه عند اخللط بني الفكر اجلمهوراني 
وبني فكر احلركة العمالية االشتراكية، التي هيمنت على السياسة 
القوات  دور  على  لتطغى  عقود،  لعدة  واإلسرائيلية  الصهيونية 
اعتمدت  لقد  ينجح.  الصهيوني  املشروع  جعل  في  الرأسمالية 
والسياسات  العام 1948  قبل  فلسطني  في  اليهودية  املستوطنات 
االقتصادية اإلسرائيلية بعد العام 1948 على رأس املال اليهودي 

االستيطان: تشابك مبكر مع االستراتيجية العسكرية.
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واألميركي الذي تدفق إلى البالد في فترات مختلفة بشكل كبير، 
وقد غّذى تالحم السياسة اإلقليمية وتلك األمنية . ولذلك، فإن 
بيلد  يتيحه  الذي  السياسية  اللبرلة االقتصادية واللبرلة  اخللط بني 
يفتقد الى الفرق املهم جدًا بني االثنني وحدود هذا األخير وتراجعه 
في السنوات القليلة املاضية، في حني حتقق فيه اللبرلة االقتصادية 

مستويات عالية جديدة دون انقطاع.
وتراجع   lesaise fair في  ارت��ف��اع  ح��دوث  هنا  الباحثون  يفترض 
االقتصادية  اللبرلة  بدعم  الدولة  تقوم  عندما  االجتماعي  التضامن 
أن  يدعي  الفهم  هذا  االجتماعية.  مسؤولياتها  بعض  عن  والتخلي 
هناك تناقضًا بني االقتصاد الليبرالي واألخالق السياسية اجلمهورانية. 
املشاريع  معظم  راف��ق  فلقد  الصحة.  ع��ن  بعيد  االف��ت��راض  ه��ذا  إن 
الرأسمالي،  والتوسع  السوق  اقتصاد  ارتفاع  اجلمهورانية  السياسية 
التاسع عشر أو  القرن  كما هي احلال في احلركات االستعمارية في 
في التوسع األميركي خالل حكم اجلمهوريني في الواليات املتحدة، 
وما فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش االبن إال مثااًل حيًا على 
 Ferguson, 2003; Chua, 2007; Wolf, 1982; Arrighi, 1994;( ذلك 

.)Hobsbawm, 1989; Wilder, 2001

االقتصادي  التوسع  عن  والبحث  الرأسمالي  اجلشع  يغذي 
 )Conklin, 1997( اجلمهورانيَّني  والسياسة  الفكر  وال��ت��ج��اري 
وقد كان البحث عن موارد واحتكار األسواق املجاورة عنصرًا 
أس��اس��ي��ًا ج���دًا ف��ي اجل��م��ه��وري��ات ال��ت��ي سعت إل��ى مت��دي��ن األمم 
عاملية  نظم  تشاترجي  بارثا  سماه  ملا  وفقًا  وتأديبهم  املستعمرة 
واملعرفة  العقالنية  والبيروقراطية  ظاهريًا،  امل��دون  القانون  من 
التوسع  العلمية )Chatterjee, 1993(. عندما يتم اجلمع بني هذا 
مع منطق االمبريالية اإلثني- الديني فقد يصبح ذلك مهمًا لفهم 
استمرارية اإلثنو- جمهورانية اإلسرائيلية، والتي افتقرت حتى 

إلى احملاوالت األساسية لتمدين املستعمرين وعملت على طرد 
.)Jamal, 2008( سلطتها من التاريخ

نقوم  أن  قبل  إليهما  النظر  علينا  يتعني  هناك مسألتان  زالت  ما 
اإلثنو-جمهوراني  التوسع  ف��ي  التغييرات  بعض  باستكشاف 
باملوقف  تتعلق  األول��ى  املسألة   .1967 العام  بعد  اإلسرائيلي 
الذين  اإلسرائيليون  الليبراليون  املفكرون  يتخذه  التي  األخالقي 
الفلسطينية  األراضي  في  والتوسع  االستيطان  مشروع  في  يرون 
 Gavison, 2002;( برمته  الصهيوني  امل��ش��روع  على  عبئًا  احملتلة 
الصهاينة  للمفكرين  ووفقًا   .)  Sternhel, 1998; Avineri, 1981

الليبراليني، فإن املستوطنات تطمس الفرق املفترض من قبلهم، 
جهة،  م��ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االس��ت��ق��الل  قبل  فلسطني  استعمار  ب��ني 
قبل  من  وقبوله  تطبيعه  ويجب  شرعي  أنه  على  إليه  ُينظر  ال��ذي 
الفلسطينيني، وبني التعّدي على األراضي الفلسطينية في املناطق 
احملتلة في العام 1967 من جهة أخرى. هم هذه القوى الليبرالية 
تبحث  وهي  ع��ادل  وطني  كمشروع  إسرائيل  على  املصادقة  هو 
عن حل سياسي يشرعن املشروع االستعماري في مناطق ما قبل 
كدولة  بإسرائيل  الفلسطينيني  اعتراف  خ��الل  من   1967 العام 
شرعية يحق فيها لليهود ليس فقط تقرير مصيرهم، وإمنا تقليص 
التواجد الفلسطيني فيها وتفكيكه ومحو ذاكرة النكبة وحق العودة 

.)Gavison, 2002; Ganz, 2008(
للدولة  الدبلوماسي  امل��وق��ف  إل��ى  الثانية  املسألة  تقسيم  وميكن 
»االل��ت��زام«  إن  النفعية.  االستيطانية  سياستها  وال���ى  اإلسرائيلية 
عرض  عليها  يفرض  السلمية  بالعملية  إسرائيل  لدولة  الدبلوماسي 
املستوطنات كحالة مؤقتة محكومة للمفاوضات وللحل الدائم الذي 
استخدام  يتم  السياق  هذا  في  الفلسطينيني.  مع  إليه  التوصل  سيتم 
خطاب املؤقتية مما يخلق االنطباع بأن املستوطنات، أو جزءًا منها، 

لقد كانت املبادرة اخلاصة واقتصاد السوق دائمًا جزءًا من املشروع 
االستعماري الصهيوني، وهو األمر الذي يتم التغاضي عنه عند اخللط 
التي  االشتراكية،  العمالية  احلركة  فكر  وبــني  اجلمهوراني  الفكر  بني 
هيمنت على السياسة الصهيونية واإلسرائيلية لعدة عقود، لتطغى على 
دور القوات الرأسمالية في جعل املشروع الصهيوني ينجح. لقد اعتمدت 
املستوطنات اليهودية في فلسطني قبل العام 1948 والسياسات االقتصادية 
اإلسرائيلية بعد العام 1948 على رأس املال اليهودي واألميركي الذي تدفق 
السياسة  تالحم  غّذى  وقد  كبير،  بشكل  مختلفة  فترات  في  البالد  إلى 

اإلقليمية وتلك األمنية.
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خطاب  إن   .)Azoullai and Ophir, 2008( للمفاوضات  موضوع 
مّكن  املاضية  واألربعني  الثالثة  األع��وام  ط��وال  دام  ال��ذي  املؤقتية، 
إسرائيل من تهويد القدس وإقامة مستوطنات يقطنها مئات  اآلالف من 
السكان، بحيث أننا اليوم لن جند شخصا عاقاًل قد يصدق بأن إسرائيل 
النفعي  املستقبل. واملوقف  اتفاق سالم في  تعتزم إجالءهم في أي 
املستوطنات  طرح  يتم  حيث  أيضًا،  السياق  هذا  في  يقع  إلسرائيل 
في  اإلسرائيلية  املواقف  حتسني  إلى  ي��ؤدي  ال��ذي  للمساومة  كعامل 
املفاوضات واتفاقيات »السالم« املقبلة. إن كسب أي من األراضي 
الفلسطينية خالل الفترة التوسعية، خصوصًا عند كون ميزان القوى 
ت��ن��ازالت  ل��ف��رض  استغالله  يتم  ش��يء  ه��و  إس��رائ��ي��ل،  مصلحة  ف��ي 
كامب  مفاوضات  في  جتلى  كما  السالم،  محادثات  في  فلسطينية 
ديفيد الثانية أو في طابا )Swisher, 2004(. واملهم هنا هو كون التوسع 
االستيطاني اإلسرائيلي ليس محض صدفة أو زلة لسان سياسية أو 

جتاوزًا بيروقراطيًا. 
ما كان من  فإنه  الرغم من هذه االدع���اءات،  ذل��ك، وعلى  ومع 
املمكن لعملية االستيالء على األراضي من الفلسطينيني )غيؤوالت 
كركع( جتاهل اخلطاب اإلسرائيلي السائد الذي ال يزال يعتبر استيطان 
أرض إسرائيل فضيلة وحقًا أبديًا للشعب اليهودي، وبالتالي جزءًا ال 
يتجزأ من الفكر اجلمهوراني اإلسرائيلي )Cook, 2006(. اخلطابات 
الدبلوماسية والنفعية، وكذلك حترير التوسع اإلقليمي في األراضي 
األعمال  رج��ال  كبار  اشتراك  إلى  أدت  والتي  احملتلة،  الفلسطينية 
اإلثنو-  األيديولوجية  إط��ار  في  كلها  تتواجد  األراض��ي،  ش��راء  في 
جمهورانية املهيمنة، التي تشرعن استيطان اليهود في أي مكان في 
»أرض إسرائيل«. ان الدولة ال تعترف فقط بشراء األراضي من قبل 
املشاريع  أصحاب  قبل  من  الصفقات  هذه  تتم  عندما  أيضًا  اليهود 
هذه  مثل  تدعم  إمن��ا  الغالب،  ف��ي  مشروعة  غير  وبطريقة  اخل��اص��ة 
الصفقات أيضًا، وتشرعنها عن طريق االعتراف الرسمي بها، والنظر 
إليها كجزء من أهداف الدولة والتي هي جزء منها. متكن الدولة من 
إخراج هذه الصفقات الى حيز الوجود عن طريق االعتراف بها وحتى 
مساعدة املنظمات املختلفة التي ترى في غيؤوالت هكركع فضيلة. 
وعالوة على ذلك، ال ميكن جتاهل أكبر توسع إقليمي تقوده الدولة 
من خالل بناء »جدار الفصل« الذي ابتلع آالف الدومنات من األراضي 
الفلسطينية اخلاصة وضمها إلى اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار. يدل 
هذا العمل  على اجلهود املبتكرة التي تبذلها الدولة لتوسيع سيطرتها 
على األراضي الفلسطينية بجميع وسائل سيطرتها، عند استعمالها 

 Makdisi, 2008; Arieli and Sfarad,( حلجة األمن مبفهومها األوسع
2008(. ومن الواجب التنويه بأن سياسات غيؤوالت هكركع ما زالت 

قائمة في الداخل اإلسرائيلي وصفقات تبادل األراضي مع سماسرة 
عرب هي داللة واضحة على ذلك، كما أن فكرة »األرض العامة« 
في قانون التخطيط والبناء والذي يلزم كل صاحب أرض خاصة أن 
يفرز 40% من هذه األرض لالستعمال العام في حال أراد احلصول 
على تصريح بناء لألرض هي طريقة مبتكرة أخرى لتقويض امللكية 

اخلاصة لألرض في املجتمع العربي في الداخل.
  

V
 على الرغم من االستمرارية التي تخص شمولية اخلطاب اإلثنو- 
األراض��ي  في  التوسع  تشرعن  والتي  هنا،  إليها  املشار  جمهوراني 
تغيير  يخص  م��ا  على  التعتيم  نتجنب  أن  علينا  عليها،  وال��ت��ع��دي 
على  التغلب  أجل  من  الوقت،  م��رور  مع  أدخلت  التي  السياسات 
العقبات التي متت مواجهتها. وعالوة على ذلك، علينا أال نتجاهل 
التغييرات التي طرأت في الرأي العام اإلسرائيلي، فيما يتعلق بعقالنية 
االستيطان وواقعيته . قسم من اجلمهور اليهودي اإلسرائيلي اعترض 
احلكومات  معظم  فإن  ذل��ك،  ومع  االستيطان.  عملية  على  دائمًا 
ووسعت،  قدمت،  اليسار،  قادها  التي  تلك  خاصة  اإلسرائيلية، 
 Tzfadia,( االستيطان  لعملية  والقضائية  والتقنية  امل��ادي��ة  املساعدة 
وشامير  بيريس  وحكومات  بيغن  حكومتا  ساعدت  لقد   .)2008

جدران ... في كل مكان.
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ورابني ونتنياهو وباراك وشارون وأوملرت ومن ثم نتنياهو كثيرًا في 
مهمًا  عنصرا  وجودها  في  ورأت  املستوطنات  نفوذ  مناطق  توسيع 
في األمن اإلسرائيلي. حتى معظم احلكومات احلريصة على حتقيق 
انهيار  وأثناء وبعد  قبل  ب��اراك  السالم علنًا، كما مت عرض حكومة 
دعمها  واصلت   ،2000 ع��ام  صيف  في  ديفيد  كامب  مفاوضات 
الستيطان األراضي الفلسطينية التي كانت على طاولة املفاوضات. 
حيث جتاوزت أرقام التوسع اإلقليمي والدميغرافي في عهد حكومة 

.)Feige, 2009; Zertal and Eldar, 2007( باراك أسالفه وخلفاءه
الرسمي  املعنى  أن  إل��ى  بالذات  السياق  ه��ذا  في  نشير  أن  وعلينا 
وامُلمارس لألمن في إسرائيل ال يقتصر على حماية أراضي الدولة 
وسكانها. إنه يقوم أساسًا على تعزيز وحماية املشروع اإلثني- القومي 
في بناء األمة، حيث يشكل االستيالء على األرض والسيطرة عليها 
يقوم  الذي  املفهوم  أمني ذلك  إنه مفهوم  واستيطانها دورًا مركزيًا. 
على حماية املجال احليوي )Lebensraum( لألمة، ويحمي أراضيها 
ويخلق احتياطات لألجيال القادمة. ومبا أن معظم مناطق فلسطني 
قبل عام 1948 ومعظم املناطق في األراضي الفلسطينية احملتلة بعد 
عام 1967 كانت مأهولة أو مملوكة من قبل أشخاص خاصني، استغل 
اجليش اإلسرائيلي، من خالل آليات طورتها احلكومة العسكرية، 
آليات مختلفة، »قانونية« و»قضائية« وعسكرية من أجل تعزيز مفهوم 
اثني-قومي لألمن واملراقبة. وأصبح استيطان اليهود في املناطق التي 
يسكنها الفلسطينيون جزءًا ال يتجزأ من املفهوم السائد لألمن باستمرار 

حتى يومنا هذا.
ان واقع استيطان كل منطقة تقريبًا بدعم مباشر من الدولة ودعم غير 
مباشر من معظم اجلمهور اإلسرائيلي، يحتاج إلى تفسير يتجاوز اجلشع 
اإلثني- قومي. إنه واقع يرتبط بشكل عميق بإيديولوجية مشرعنة تربط 
االستيطان باألمن وبالهوية. إن دور املستوطنني »الطالئعي«، حتى 
عندما يتم تصور هذا الدور كتحٍد للدولة وأجهزتها، يالقي التسامح 
من جانب هذه األجهزة نفسها، وحتى من قبل غالبية اجلمهور اليهودي 
اإلسرائيلي، مبا في ذلك أجزاء هذا اجلمهور التي يتم تصويرها على 
العميقة  وااليديولوجية  املفاهيمية  العالقة  إنها  »تنورا«.  األكثر  أنها 
بني بناء الدولة وبناء األمة واألمن الوطني التي تقدم أفضل تفسير. 
ان املستوطنني رواد يقودون املعسكر كله في مهمة ال تختلف عن ما 

مت القيام به على مدى عقود قبل وبعد قيام الدولة.
األمن  يحقق  االستيطان  بان  يفيد  ال��ذي  املأثور  غوريون  بن  قول 
وان األمن يحقق االستيطان ميكن أن نراه منعكسًا في خطابه من عام 

1948:»لن يكون أمن الدولة منوطًا بقوات الدفاع العسكرية فقط. 
أساليبنا في االستيطان ستحدد أمن الدولة بشكل ال يقل عن أساليب 

.)Ben Gurion, 1948( »التشكيل العسكرية
نتيجة لذلك، متت إقامة املئات من املستوطنات اليهودية اجلديدة في 
مناطق مختلفة في دولة إسرائيل حتى عام 1967. وكان دور اجليش 
في هذه العملية أكثر من حاسم. يشير اورين  إلى املهام الرئيسية التي 
نفذها اجليش اجلديد، مثل حتديد املناطق املالئمة لالستيطان، وحتديد 
مكان كل مستوطنة وهيكلية كل مستوطنة، والتركيبة االجتماعية لكل 
مستوطنة )Oren, 2003(. لقد عني اجليش املوظفني رفيعي املستوى، 
املسؤولني عن شؤون االستيطان وكان مسؤواًل عن تنظيم املستوطنة 
كموقع عسكري في حالة احلرب. وتضم كل مستوطنة سكانًا ممن 
كانوا مكلفني بشؤون أمنية، وممن مت تدريبهم على يد اجليش وكانوا 
حتت قيادة اجليش في منطقتهم )Shiran, 1998(. لقد متت إقامة وحدة 
جديدة في اجليش، ناحال )وهي تعني شباب طالئعي مقاتل ولكن 
لها داللت تتعلق بالنحااله بالعبرية وهي تعني البيت( من أجل إقامة 
»مستوطنة محتلة«، وقامت هذه الوحدة بإنشاء املئات من املستوطنات 
اجلديدة في جميع أنحاء البالد، ومتثلت مهمتها الرئيسية في إنشاء 
مواقع عسكرية ليتم إسكانها باملدنيني في وقت الحق، وذلك عن 
.)Shiran, 1998; Oren, 2003( طريق استيعاب مهاجرين يهود جدد

اعتماد  احملتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  وفي   1967 العام  بعد  مت 
التي ينصهر فيها األمن واالستيطان، تقريبًا. لقد  السياسة نفسها، 
يتجزأ  ال  كجزء  إم��ا  دائ��م��ًا،  احملتلة  الفلسطينية  األراض���ي  اعتبرت 
مركزية،  استراتيجية  أهمية  ذات  كمنطقة  أو  إسرائيل،  أرض  من 
في  اليهودي  اجلمهور  يختلف  وق��د   .)Pidazur, 1996( كليهما  أو 
إسرائيل فيما إذا ما كان من احلكمة االستيطان في املناطق الفلسطينية 
ذات الكثافة السكانية العالية، ولكن نادرًا ما جند خالفات جوهرية 
اليهودي واألراضي  التاريخية والروحية بني الشعب  الروابط  بشأن 
الفلسطينية احملتلة. من الصعب أن نالقي فروقًا بني مسؤولي الدولة 
فيما يتعلق باألهمية األمنية لهذه املناطق، على الرغم من املعلومات 
التي توفرها منظمات حقوق اإلنسان. لقد تبع اجلمهور اإلسرائيلي 
اجتماعية  قوى  أو  اإلسرائيلي  اجليش  التي حددها  البادرة  اليهودي 
رائدة، مثل املستوطنني من غوش اميونيم وغيرهم، وتسامح في أمر 
االستيالء على األراضي الفلسطينية واستيطانها، سواء في احلدود 
الداخلية داخل إسرائيل أو خارجها في األراضي الفلسطينية احملتلة 

.)Solomonica, 1989( 1967 بعد العام
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»مواقع  إقامة  في  ج��دًا  نشطًا   1967 العام  منذ  اجليش  ك��ان  لقد 
حتديد  وف��ي  الح��ق  وق��ت  ف��ي  باملدنيني  إسكانها  مت  التي  عسكرية« 
قيادة  ب���ادرت  كيف  بيداتسور  ي��وض��ح   االستيطان.  ووت��ي��رة  مكان 
حزب العمل املهيمن، على الرغم من خالفات داخلية، إلى عملية 
واسعة إلقامة مستوطنات يهودية جديدة في املناطق التي كانت تعتبر 
حدة  من  وللتخفيف   .)Pedatzur, 1996( أمنية«  ل�»أغراض  »مهمة« 
اتفاقية  مفعول  سريان  اإلسرائيلية  احلكومة  رفضت  الدولي،  النقد 
»مناطق  أن هذه  وادع��ت  الفلسطينية احملتلة،  األراض��ي  في  جنيف 
متنازع عليها«. ومت تشجيع اجليش على إنشاء مستوطنات جديدة، 
الدولة  إلى إحكام قبضة  وذلك كجزء من سياسة ط��وارئ، تهدف 
التي   ،1977 انتخابات  بعد  الفلسطينية.  املناطق  على  اإلسرائيلية 
بدأت  بيغن وشّكل احلكومة،  مناحيم  بقيادة  ليكود  فيها حزب  فاز 
عملية مكثفة من االستيطان. ولقد شجعت جميع الوزارات احلكومية 
ذات الصلة عملية االستيطان ودعمتها، وخصوصًا اريئيل شارون 
الذي ُعنّي وزيرًا للزراعة واستغل وحدة االستيطان في وزارته لنقل 
 Zertal( األموال إلى عملية االستيطان في األراضي الفلسطينية احملتلة
and Eldar, 2007(. ويعترف شارون في سيرته الذاتية انه متكن من 

 Sharon, 1989;( إنشاء 64 مستوطنة في غضون فترة قصيرة من الزمن
.)Kimmerling, 2003: 77

وأصبح مستوطنو األراضي الفلسطينية احملتلة مجموعة سياسية 
ومن  قوية  مركزية  سياسية  أح���زاب  م��ن  بدعم  وذل��ك  ج���دًا،  قوية 
مؤسسات رسمية وغير رسمية كبرى، مثل الكيرن كييمت والوكالة 
األراضي  في  رأوا  »املستوطنني  أن  وزارت��ال  إلدار  يكتب  اليهودية. 
الفلسطينية ملكهم اخلاص وفي أنفسهم سادتها« )2007: 387(. 
وأصبحت هذه الصورة الذاتية شرعية متامًا بعد العام 1977 حيث 
تتطور الفكر االستيطاني وحتول إلى نوع جديد من الطالئعية املمزوجة 
حكومات  استثمرت  احلني،  ذلك  ومنذ   .)Feige, 2009( بالقدسية 

دولة  إلقامة  خيار  أي  منع  أجل  من  هائلة  تخطيط  طاقات  الليكود 
 Kimmerling,( مستقباًل  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في  فلسطينية 
2003(. ومت نقل موارد الدولة من أجل إقامة استمرارية يهودية في 

أو غير ذات  املأهولة  الفلسطينية احملتلة غير  أنحاء األراضي  جميع 
الكثافة السكانية الفلسطينية العالية.

العدل  محكمة  قاضي  قاله  ما  تخطي  ميكننا  ال  السياق  هذا  وفي 
العليا، فيتكني، في حكمه بشأن مستوطنة بيت ايل في العام 1978:

»بالنظر إلى الترتيبات األمنية الصرفة، فإنه ال يوجد مكان 
للقوة   - املدنية  حتى   - املستوطنات  وج��ود  أن  في  للشك 
املسيطرة في املنطقة يساهم بشكل كبير في الوضعية األمنية 
في تلك املنطقة، ويسهل على اجليش الطريق لتنفيذ واجباته. 
الشؤون  في  متخصصني  نكون  أن  إل��ى  حاجة  هناك  ليس 
داخل  أكبر  بسهولة  يتحركون  اإلرهابيني  أن  لنفهم  األمنية 
باملقارنة مع مناطق يسكنها  السكان تدعمهم  مجموعة من 
)مستوطنون( يستطيعون مشاهدتهم وإبالغ السلطات عن 
والدعم  امل��أوى  يجدوا  أن  لإلرهابيني  ميكن  ال  حتركاتهم. 
واملعدات بني هؤالء السكان... يخضع املستوطنون لسلطة 
يتواجدون  هم  الظروف.  لهذه  نتيجة  أو  رسميًا  اجليش، 
هناك ألن اجليش قد أذن لهم ورحب بهم. ولذلك، فمن 
رأيي ... ان االستيطان اليهودي في املناطق املدارة ... 
 Suleiman Taufik Ayoub( »يؤدي احتياجات أمنية ملموسة

.)and others Vs. Defense and 2 others, P»D LG(2) 113

وفي هذا السياق ال ميكن للمرء إال أن يرفع التوصية التي قدمها 
مكيافيللي في األمير قائاًل:

وال  احل��ري��ة،  على  اع��ت��ادت  مدينة  سيد  يصبح  م��ن  »ك��ل 
حالة  في  ألنه  هو،  تدميره  يتم  أن  يتوقع  ان  ميكنه  يدمرها، 
حصول مترد، تبرر مدينة كهذه نفسها من خالل الدعوة باسم 

مت بعد العام 1967 وفي األراضي الفلسطينية احملتلة، اعتماد السياسة 
نفسها، التي ينصهر فيها األمن واالستيطان، تقريبًا. لقد اعتبرت األراضي 
الفلسطينية احملتلة دائمًا، إما كجزء ال يتجزأ من أرض إسرائيل، أو كمنطقة 
يختلف  وقــد   .)Pidazur, 1996( كليهما  أو  مركزية،  استراتيجية  أهمية  ذات 
االستيطان في  كان من احلكمة  ما  إذا  فيما  إسرائيل  اليهودي في  اجلمهور 
املناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية، ولكن نادرًا ما جند خالفات 
جوهرية بشأن الروابط التاريخية والروحية بني الشعب اليهودي واألراضي 

الفلسطينية احملتلة.
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احلرية ومؤسساتها القدمية، التي لم ُتنس أبدًا على الرغم من 
مرور الوقت ومن املنافع الواردة من احلاكم اجلديد. ومهما 
كانت إجراءات الفاحت أو توقعاته، فإنهم لن ينسوا ال االسم 
وال تلك املؤسسات، وسيلجأون إليها دفعة واحدة عند أول 
فرصة،... إن ذاكرة حريتهم القدمية لن تدعهم، وال تستطيع 

.)Machiavelli, 1981: 48-9( أن تدعهم، لكي يرتاحوا
ان الدور النشط للجيش في عملية االستيطان الذي عّبر عن انصهار 
االستيطان واألمن ال يزال مستمرًا حتى يومنا هذا. غرينبرغ يصرح بأنه 
»لوال املشاركة العسكرية في اإلدارة الروتينية للسكان الفلسطينيني، لم 
تكن دولة إسرائيل لتستطيع التوسع اقليميًا، وإبعاد الفلسطينيني عن 
 Grinberg, 2008; Zetal( مستقلة  يهودية  مستوطنات  وبناء  أراضيهم 
and Eldar, 2007; Goremberg, 2006(. هذا يعكس املسعى السياسي 

احلكم  حتت  الواقعة  املناطق  إلى  اإلسرائيلية  قومية  االثنو-  لتوسيع 
وذلك  احملتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  في  ذلك  في  مبا  اإلسرائيلي، 
باستخدام مزيج من القيم اليهودية واجلمهورانية لهذا الغرض. هذا 
هو بالضبط السبب الذي يجعل املستوطنني في األراضي الفلسطينية 
احملتلة يثيرون السؤال بشأن الفروق بني شرعية استيطان األرض داخل 
كان  ما  إذا  أنه  اليهود  املستوطنون  يدعي  وخارجه؟!  األخضر  اخلط 
احلق التاريخي لالستيطان في فلسطني التاريخية يستند على االعتقاد 
 Labour( بأنها أرض اآلباء التاريخية، كما صنعت احلركة االشتراكية
يظل   ال  فلماذا  اإلسرائيلي،  االستقالل  قبل   )Socialist Movement

هذا املنطق نفسه صاحلًا في األراضي الفلسطينية احملتلة؟ وهم يدعون 
بان الفلسطينيني سكنوا البالد واعترضوا على الهجرة اليهودية أيضًا 
قبل االستقالل اإلسرائيلي. فما هو الفرق إذًا؟ إذا كان االستيطان في 
األراضي الفلسطينية احملتلة غير شرعي، فان املشروع الصهيوني بأسره 
.)Zertal and Eldar, 2007( غير أخالقي، وليس إال مشروعًا استعماريًا
ان هذه التصريحات شديدة األهمية إذ إنها تنقض صحة الدراسات 
التي تطبق أطرًا حتليلية استعمارية على سياسة االستيطان اإلسرائيلية 
منذ عام 1967 فقط. وكما  اثبت شافير وبيلد فانه ال ميكن جتنب 

حتليل كامل املشروع الصهيوني إال مبفاهيم استعمارية، على الرغم 
من احلاجة إلى حتديد بعض الفروق في السياسات املتبعة بني الفترة ما 
قبل عام 1967 والفترة ما بعد 6719 )2002(. وعلى الرغم من هذه 
الفروق فال ميكننا إال مالحظة أوجه التشابه فيما أطلق عليه ارونسون 
سياسة »فرض احلقائق« )Aronson, 1990(. تشارك املنظمات اليهودية 
في إنشاء مواقع استيطانية حتدد ملكية األرض والسيطرة عليها منذ 
ثالثينيات القرن املاضي، وخاصة خالل فترة مبادرة »حوما ومجدال« 
)اجلدار وبرج املراقبة، وهي سياسة إقامة العشرات من املستوطنات 
متنع  البريطاني  االنتداب  حكومة  سياسات  على  تعديل  إج��راء  قبل 
ذلك(. لقد تبنى املستوطنون في األراضي الفلسطينية احملتلة الكثير 
من التكتيكات التي استخدمت في فترة ما قبل عام 1948 من أجل 
فرض وقائع ال ميكن جتاهلها. وهذا هو املنطق من وراء الرسالة التي 
تلقاها رئيس الوزراء اإلسرائيلي اريئيل شارون في عام 2004 من 
الرئيس األميركي جورج بوش، بشأن املفاوضات مع الفلسطينيني 

. )Haaretz, 6 June 2009(

VI
في  مركزية  قيمة  االستيطان  خ��الل  من  األراض��ي  احتالل  شكل 
 )LSM( األيديولوجية صهيونية خاصة في صفوف احلركة االشتراكية
التي هيمنت على املشهد العام اإلسرائيلي لعدة عقود، إذ اعتبر احتالل 
األرض مساهمة حاسمة في الصالح اليهودي العام وفي توثيق عالقته 
التاريخية مع »وطنه« )Shafir and Peled, 2002(. يشير بيلد إلى أن 
اخلطاب اجلمعي للعضوية في النظام السياسي اإلسرائيلي يستند إلى 
خطاب إثنو- جمهوراني يقع بني خطابات إثنو- قومية وليبرالية والتي 
ميكن رؤيتها بوضوح في احلركة واأليديولوجية الصهيونية )1992(. 
ووفقا لهذا اخلطاب هناك صالح عام للمجتمع، وهو يشكل مشروعه 
األخالقي. ويتم ضمان هذا املشروع األخالقي بالشكل األفضل في 
املاضي،  في  اليهودي سيادته  الشعب  مارس  قومي، حيث  الوطن 
اخل��اص.  وطنه  في  مصيره  على  سيطرته  يستعيد  أن  ميكنه  وحيث 

من  الكثير  احملتلة  الفلسطينية  األراضـــي  في  املستوطنون  تبنى  لقد   
التكتيكات التي استخدمت في فترة ما قبل عام 1948 من أجل فرض وقائع ال 
ميكن جتاهلها. وهذا هو املنطق من وراء الرسالة التي تلقاها رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي اريئيل شارون في عام 2004 من الرئيس األميركي جورج بوش، بشأن 

. )Haaretz, 6 June 2009( املفاوضات مع الفلسطينيني
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وُيتوقع من كل عضو في املجتمع املساهمة في هذا الصالح العام، 
التي يتم تعريفه كفضيلة. 

وفي السياق اإلسرائيلي، مت تعريف هذه الفضيلة كاملساهمة في 
مشروع الطالئعية واالستيطان في فلسطني. وباإلضافة الى ذلك، 
اخلدمة  القومي من خالل  الوطن  بحماية  االلتزام  نضيف  أن  ينبغي 
تديره  التي  اجلمعي  لالقتصاد  في  للمساهمة  واالستعداد  العسكرية 
املؤسسة املركزية للمشروع الوطني وذلك في صالح املجتمع السياسي 
)Peled, 1992; Oren, et.al., 2006(. ويتم فهم املجتمع السياسي من 
حيث كونه املجتمع اليهودي حامل الوفاق الذي يقود األفراد إلى أداء 
واجبات املواطنة. في السنوات األولى للدولة اإلسرائيلية مت تعريف 
الصالح العام للمجتمع اليهودي عن طريق احلركة العمالية املهيمنة، 
والتي قادت إلى وضع اإلسرائيليني املختلفني على تسلسل هرمي، 
الوطنية  املهمة  في  املساهمة  ومدى  اليهودي  للشعب  لالنتماء  وفقا 
السياسي على هوية مشتركة  )Peled, 1992(. ومت تأسيس املجتمع 
تنبع من تاريخ مشترك ولغة وثقافة، كان من املفروض ترجمتها إلى 

هوية تستند أيضا إلى تقرير املصير والسيادة. 
وبكلمات شافير وبيلد »لقد كانت الطالئعية أساسًا لتماثل احلركة 
االشتراكية )LSM( مع مؤسسة بناء- الدولة القومية- الكولونيالية، 
باعتبارها  آم��ن  بشكل  نفسها  بتثبيت  للحركة  سمحت  التي  وه��ي 
جوهر املشروع الصهيوني« )2002: 42(. وفي وقت قصير جدًا 
باسم  االستيطاني  االستعمار  سياسة  نفذوا  الذين  »ال���رواد«،  صار 
احلق التاريخي لليهود على أرض فلسطني، هم النخبة املهيمنة في 
دولة إسرائيل )شابيرا 1975(. ولقد حددت هذه النخبة سياسات 
الدولة وسرعان ما أصبحت املرّوج ملشروع توسعي يهدف إلى تهويد 
احلدود الداخلية، ويقدم مساعدات كبيرة للرواد الذين استقروا في 

ما مت االتفاق على تسميته منطقة ذات أولوية وطنية.

السبعني  خسرت احلركة االشتراكية )LSM( هيمنتها في سنوات 
Kimmerling, 2001(. ونتيجة لذلك، حصلت  من القرن املاضي ) 
تغيرات كثيرة في هيكل السلطة في إسرائيل )Arian, 1998(. وأصبح 
والليبرالية   )revisionist( التصحيحية  بأيديولوجيته  ليكود،  حزب 
وأتى  الزمن.  من  طويلة  لفترة  املهيمنة  السياسية  القوة  االقتصادية 
صعود الليكود إلى السلطة بخطاب سياسي جديد في إسرائيل يحتقر 
املشروطة  العالقة  تفكيك  إلى  ويسعى  العمالية  االشتراكية-  القيم 
بني املشروع الصهيوني وهيمنة احلركة االشتراكية )LSM(. وكانت 
نخبة  وبني  الدولة  بني  الفصل  مهمة  لليكود  األساسية  املهام  إحدى 
احلركة االشتراكية )LSM( وقيمها األيديولوجية ومؤسساتها. وعلى 
وخصوصا  الزراعية،  واملستوطنات  الهستدروت  أصبحت  ذلك، 

.)Grinberg, 1993( الكيبوتسات، مستهدفة
وعلى الرغم من كل التغييرات في السياسة اإلسرائيلية، وخاصة 
لبرلة االقتصاد اإلسرائيلي، كوسيلة مركزية إلضعاف هيمنة احلركة 
االشتراكية )LSM(، فقد واصلت، بل وكثفت، احلكومة اجلديدة في 
إسرائيل من سياسة االستيطان كقيمة مركزية في السيادة اإلسرائيلية. 
وأنشأت حكومتا بيغن األولى والثانية مئات املستوطنات داخل اخلط 
األخضر وخارجه، وذلك كجزء من التزامها بيهودية األرض. وُأعيد 
واألرض  اليهود  بني  اخلالص  القومي  اإلثني-  الرابط  على  التأكيد 
وأصبحت  اليهودية.  والسيادة  الصهيونية  وج��ود  سبب  باعتباره 
دين  االقتصادي،  باملعنى  وليس  القومي  باملعنى  املجتمع،  رفاهية 
الدولة املدني. ومت خلق متاثل بني االحتفال باألمة وبني االستيطان 
والتهويد. وأصبح املستوطنون، سواء داخل اخلط األخضر أو في 
 Zertal and Eldar,( األرض«  »أسياد  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي 
Feige 2009 ;2007(. ومت متجيد القادة ممن اعتبروا من املنتمني إلى 

حركة االستيطان، ومن بينهم أريئيل شارون، كأبطال، خصوصًا إذا 

وعلى الرغم من كل التغييرات في السياسة اإلسرائيلية، وخاصة لبرلة 
االشتراكية  احلركة  هيمنة  إلضعاف  مركزية  كوسيلة  اإلسرائيلي،  االقتصاد 
)LSM(، فقد واصلت، بل وكثفت، احلكومة اجلديدة في إسرائيل من سياسة 
بيغن  حكومتا  وأنشأت  اإلسرائيلية.  السيادة  في  مركزية  كقيمة  االستيطان 
األولى والثانية مئات املستوطنات داخل اخلط األخضر وخارجه، وذلك كجزء 
القومي  اإلثني-  الرابط  على  التأكيد  وُأعيد  األرض.  بيهودية  التزامها  من 
اخلالص بني اليهود واألرض باعتباره سبب وجود الصهيونية والسيادة اليهودية. 
دين  االقتصادي،  باملعنى  وليس  القومي  باملعنى  املجتمع،  رفاهية  وأصبحت 

الدولة املدني.
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 Kimmerling,( ما جمعوا بني مجد اخلبرة العسكرية واحتالل األرض
.)2003; Shvout, 2002

لقد متت صياغة عملية االستيطان املكثفة مبفاهيم دفاعية بحسب 
األزم��ة  م��ن  ال��رغ��م  على  األم��ن��ي��ة،  اإلستراتيجية  م��ن  ج���زءًا  كونها 
وزير  وأعلن  املاضي.  القرن  من  الثمانينيات  بداية  في  االقتصادية 

املالية يورام أريدور في العام 1982 ما يلي:
ي��ه��ودا وال��س��ام��رة وق��ط��اع غ��زة وغ��ور األردن  ف��ي  »إن االستيطان 
ومرتفعات اجلوالن واجلليل والنقب هو عنصر مهم جدًا من أمننا. 
سيواصل االستيطان في العام 1982 تطوره في جميع أجزاء أرض 
إسرائيل. إن االستيطان هو حتقيق حقوقنا، وهو أمر حيوي ألمننا 
في  ذك��ره  ورد  شباط 1982،   24 )الكنيست،  ملستقبلنا«  وأس��اس 

.)Tzur, 2008: 114

تعكس صياغة أريدور هذه بوضوح اخلطاب السياسي الذي يعطي 
باستخدام  ال��دول��ة.  ألم��ن  الكامنة  وملساهمته  لالستيطان  األول��وي��ة 
املزج بني االستيطان واألمن  املواطن- اجلندي، حافظ  املستوطن- 
على مركزية االستيطان والتوسع اإلقليمي كفضيلة يجب على املجتمع 
والدولة مكافأتها. لقد كشفت الدولة عن سياساتها االستيطانية من 
خالل خطة املئة ألف العام 1981، التي أرست التخطيط الستيطان 
العام  نهاية  حلول  مع  الغربية  الضفة  في  إضافي  يهودي   80،000
1985، والتي قدمت الدعم في مجاالت اإلسكان ودفع الضرائب 
على أساس منح املستوطنات مرتبة »منطقة ذات أولوية وطنية - أ« 

.)Shafir and Peled, 2002: 173(
لقد انعكست السياسة التوسعية لدولة إسرائيل، والعالقة الكامنة 
بني االستيطان واألمن القومي، في املبادئ التوجيهية لسياسة حكومة 
شامير، التي اعتمدت في حزيران 1990. ونصت املبادئ التوجيهية 
بأن »احلق األبدي للشعب اليهودي على أرض إسرائيل ليس موضعًا 
للسؤال، وهو يتشابك مع حقه في األمن والسالم ... إن االستيطان 
في جميع أنحاء أرض إسرائيل هو حق لشعبنا، وجزء ال يتجزأ من 
االستيطان  تعزيز  على  تعمل  س��وف  احلكومة  إن  القومي؛  األم��ن 
 .)Report on Israeli Settlement, 1: 2,  1991( »وتوسيعه وتطويره
أجهزة  جميع  وجهت  التي  هي  التوجيهية  امل��ب��ادئ  ه��ذه  كانت  لقد 
املستوطنني  تدريجية ومطردة في عدد  زيادة  إلى  قادت  التي  الدولة 
وإلى االستيالء على حجم مطرد من األراضي الفلسطينية. وعلى 
الرغم من أن حكومة رابني- بيريس غّيرت هذه السياسة بشكل طفيف 
خالل السنوات األولى من عملية أوسلو، وعلى الرغم من التفريق 

الذي قام به رابني بني »املستوطنات السياسية« و»املستوطنات األمنية«، 
فقد استمر التوسع اإلقليمي في حركة ثابتة إلى حّد ما.

العام 1999 عملية  انتخابات  نتنياهو األولى قبل  كثفت حكومة 
حقائق  خلق  أج��ل  من  املستوطنات  من  الكثير  في  والتوسع  البناء 
على أرض الواقع. ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت فإن »ما مت 
تعمل دون  اجلرافات  العلن:  في  قد ظهر  السر  في  اآلن  فعله حتى 
توقف في املستوطنات - في كل يوم تتم إقامة بؤر استيطانية جديدة 
وتوضع الكرافانات في األرض ويتم توسيع العديد من املستوطنات. 
يهودا  في  اجلديدة  السكنية  الوحدات  من  اآلالف  إنشاء  والهدف: 
والسامرة وقطاع غزة قبل االنتخابات -خلق حقائق على األرض«، 
وتبنى املستوطنون سياسة »انتزع واستوطن« من أجل استباق أي قرار 
ووفقا  احملتلة.  الفلسطينية  األراض��ي  في  االنتشار  بإعادة  حكومي 
ملراقبني قريبني من التوسع اإلقليمي وعملية االستيطان فإنه »بدون 
التعاون الهادئ من قبل وزارات الدفاع، واإلسكان، واملالية، والذي 
تألف أساسًا من غض الطرف على البناء غير القانوني وأنشطة املطالبة 
باألرض التي قام بها املستوطنون- ما كان من املمكن تنفيذ هذه اخلطة« 

.)Report on Israeli Settlement, 9:2, 1999(
تصويرها  مت  التي  ب���اراك،  حكومة  ف��إن  املراقبني،  ملعظم  ووفقا 
 Haaretz,( كحكومة سالم، صنعت بالضبط ما صنعته احلكومة السابقة
2000 .6.2(، إذ إنها وسعت املستوطنات بوتيرة ثابتة جتاوزت وتيرة 

احلكم  إلى  ش��ارون  أريئيل  صعد  وعندما  نتنياهو.  فترة  في  التوسع 
األمنية  األبعاد  بني  العميقة  العالقة  عّبر عن  العام 2001  أوائل  في 
واإلثنو- جمهورانية للمستوطنات وللتوسع في األراضي الفلسطينية 

احملتلة. وقال شارون لصحيفة هآرتس اليومية:

في مواجهة تظاهرة احتجاجًا على جدار التوّسع في بلعني
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»ليس من قبيل املصادفة أن تقع املستوطنات حيث هي. 
اليهودي وتوفر أيضًا عمقًا  فهي حتمي مهد والدة الشعب 
استراتيجيا حيويًا لوجودنا. لقد مت إنشاء املستوطنات وفقا 
للتصور بأن علينا، في كل حال من األحوال، السيطرة على 
املنطقة األمنية الغربية، املتاخمة للخط األخضر، واملنطقة 
تربط  التي  نهر األردن والطرق  الشرقية على طول  األمنية 
طبقة  ارتفاع  ومنسوب  احلال،  بطبيعة  والقدس،  بينهما؛ 

املياه اجلوفية« )هآرتس، 2001/4/12(
مّد  واص��ل��ت  احلكومية  املكاتب  أن  واض��ح  م��ن  أكثر  أصبح  لقد 
املستوطنات باخلدمات األساسية، مثل املياه والكهرباء والبنية التحتية 
للطرق، أيضًا عندما كان من املفترض أن عملية االستيطان  »ُمجمدة«. 
كما كشفت طاليا ساسون في تقريرها عن البؤر »غير القانونية« )كما 
لو أن غيرها من املستوطنات قانونية!( أن العديد من مؤسسات الدولة 
واصلت تقدمي املساعدة في بناء املستوطنات بدون اإلجراءات القانونية 
املالئمة التي كانت الزمة في املاضي )Sason, 2005(. تربط ساسون 
هذه اإلجراءات بالتغيرات التي أدخلت من قبل حكومة رابني أثناء 
الرسمية  السياسة  من  الرغم  على  بأنه  تثبت  ولكنها  أوسلو،  عملية 
وخصصت  االستيطان،  بعملية  بعمق  مشغولة  الدولة  ظلت  املعلنة 
املوارد املادية وغير املادية لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، واصل 
اجليش تسهيل عملية توسيع املناطق السكنية في املستوطنات، وإدخال 
 Zertal and Eldar,( مستوطنات جديدة الى نظام األمن التابع للجيش
Sason, 2005 ;2007(. وكتبت ساسون أن »مفهوم األمن، والذي ينبغي 

بحسبه أن يوفر اجليش األمن في كل مكان يقطن فيه إسرائيلي، قد 
أتى بنتيجة بائسة. والنتيجة هي أن كل مستوطن يرغب في أن يضع 
منزله في أي مكان، حتى بدون إذن، وبدون احلصول على ترخيص 
وبشكل غير قانوني - يفوز بحماية اجليش. لقد أصبحت نتيجة مثل 
هذه األعمال أن املستوطنني، وليس ضباط اجليش، هم من يحددون 

.)Sason, 2005: 53( »مواقع تواجد اجليش على األرض
يثبت تقرير ساسون أن التوسع اإلقليمي للمستوطنات في األراضي 
الفلسطينية احملتلة لم يكن نتيجة ملبادرة محلية أو ملشروع رأسمالي 
قبل  منظمة من  مبادرة  وإمن��ا هو  إثباته،  البعض  جشع، كما ح��اول 
نتيجة للضغوط األوروبية  دائمًا  ُيعلن عنها رسميًا  لم  الدولة، وإن 
واألميركية. تظل املستوطنات جزءًا مهمًا من برادامي املجال احليوي 
اإلثني- القومي. إن كل التصريحات التي يدلى بها املسؤولون الذين 
يشكون من الصعوبات في عالج هذا »املرض« ليست أكثر من نسخة 

أخرى ملفهوم »إطالق النار والبكاء«، الذي يرافق جميع العمليات 
العسكرية اإلسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل املئات من املدنيني، كما 
شهدنا في حرب لبنان الثانية أو في احلرب على غزة العام  2009 

)صحيفة هآرتس، 19 آذار 2009(.
وقبل أن نختم، من املهم أن نشير إلى أن سابقة إجالء املستوطنني 
من قطاع غزة، والتي تستخدم من قبل الكثيرين للثناء على شارون 
الفلسطينية  األراض��ي  إخ��الء  في  اإلسرائيلية  الرغبة  على  وللداللة 
علينا  القاعدة.  تثبت  التي  االستثناء  حالة  هي  ال��س��الم،  أج��ل  من 
اهتماما  دائمًا  توليان  ال  رئيسيتني  نقطتني  إلى  اهتمامًا  نولي  أن  هنا 
في األدب��ي��ات التي كتبت ح��ول ه��ذا امل��وض��وع. النقطة األول��ى هي 
أن إخالء قطاع غزة من املستوطنني اليهود لم يضع نهاية لالحتالل 
الوحيدة  السيادة  صاحبة  إسرائيل  ظلت  لقد  للمنطقة.  اإلسرائيلي 
وسياسة  احل��دود  على  املستمرة  سيطرتها  إلى  بالنظر  غزة  قطاع  في 
احلصار التي تتبعها، األمر الذي أدى إلى احلرب األخيرة على غزة 
في كانون األول 2008 وكانون الثاني 2009. النقطة الثانية هي أن 
إخالء 9000 من املستوطنني والصدام بني املستوطنني والدولة يدل 
من  اآلالف  مئات  إج��الء  استحالة،  على  وحتى  صعوبات،  على 

املستوطنني من الضفة الغربية. 
اإلخالء يحمل مخاطر اندالع حرب أهلية داخلية يهودية، ويشكل 
أيضًا عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا ال ميكن للدولة حتمله. وعالوة على 
بأن شارون لم يخل قطاع غزة  نأخذ بعني االعتبار  أن  ذلك، علينا 
بصورة  أميركي،  تفهم  على  يحصل  ان  قبل  اليهود  املستوطنني  من 
رسالة من الرئيس جورج بوش بأن أي اتفاق مع الفلسطينيني بشأن 
االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية، ينبغي أن يأخذ في 
االعتبار احلقائق الدميغرافية على أرض الواقع. وبعبارة أخرى، لقد 
بحث شارون عن ضمان بأن يتم ضم املناطق الرئيسية التي يستوطنها 
إسرائيل  دول��ة  م��ن  ج���زءًا  الح��ق��ًا  لتصبح  الغربية  الضفة  ف��ي  اليهود 
)Haaretz, 6 June 2009(. كما يجب التنويه بأن معظم القوى السياسية 
اإلسرائيلية اليوم تعتبر بأن إخالء قطاع غزة من املستوطنني كان خطأ.

VII
ميكننا استخالص عدد من االستنتاجات من املناقشة السابقة. أواًل، 
املختلفة في إسرائيل  التفكير  تيارات  قد تكون هناك اختالفات بني 
االختالفات  هذه  ولكن   ، اليهودية  للدولة  املستقبلية  الرؤية  حول 
الصهيونية،  والسياسة  للفكر  واح��دة  أساسية  سمة  جتاوز  ميكنها  ال 
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أال وهي مفهوم اإلثنو- جمهورانية للمصلحة القومية، الذي يؤدي 
يعد  إسرائيلي،  كبطل  اجلندي  امل��واط��ن-  املستوطن-  تأسيس  إل��ى 
التحليلية املستخدمة  سلوكه فضيلة. وبعبارة أخرى، جميع األطر 
ما قبل  فترة  الفصل بني  السيطرة اإلسرائيلي من خالل  نظام  لشرح 
العام 1967 وفترة ما بعد العام 1967 تفشل في فهم االستمرارية، 
مكان التغيير، في املنحى التوسعي للدولة اإلسرائيلية. إن استمرارية 
عملية االستيطان في األراضي الفلسطينية احملتلة بعد العام 1967 
تبنّي التشابه، وليس االختالف، بني الفترتني. إن الفصل بينهما، 
أزوالي  غرينبرغ،  وبيلد،  شافير   - املزدوجة  النماذج  صنعت  كما 
وأوفير - تسيء فهم النقطة اجلوهرية، وتؤسس باإلضافة إلى ذلك 
نوعني من األخالق، اللذين يختلفان عن األخالق املتحدة الكامنة 
وراء حركة االستيطان الصهيوني. يدعي أنصار النماذج املزدوجة، 
األراض��ي  في  االستيطان  ب��أن  مباشر،  غير  أم  مباشر  بشكل  س��واء 
قانوني، وأنه ال ميكن اإلقدام  الفلسطينية احملتلة غير شرعي وغير 
على القيام بهذه العملية برمتها. ال يوجد ما يبرر هذا االدعاء، وهو 
يأتي ليعطي الشرعية إلسرائيل- قبل- العام- 1967 بداًل من أن يثبت 

منطقًا أساسيًا من خصائص االمبريالية اإلسرائيلية.
استنتاج آخر لهذه الدراسة هو أن اإلثنو- جمهورانية ال تتعارض 
بالضرورة مع االقتصاد النيو- ليبرالي. على العكس من ذلك، قد 
اجلمهورانية،  الثقافة  جوانب  بعض  ليبرالي  النيو-  املنحى  ُيضعف 
التبادلية  العالقة  وخاصة  أخ��رى،  جوانب  تعزيز  باستطاعته  ولكن 
اجلمهورانية بني الصالح العام والسيطرة على األرض واملجال احليوي 
واألمن. لقد أثبتت هذه الورقة أن أمن الوطن هو صالح عام ُيطلب 
من الناس رؤيته كفضيلة واملساهمة في حتقيق وجوده. ليس األمن 
قوة عسكرية فقط ولكنه يضم أيضًا السيطرة على منطقة إقليمية يتم 
استيعابها كإستراتيجية. ويضاف إلى هذا األمر املطالبة بانتماء تاريخي 
وديني روحي إلى أرض اآلباء التي وعدت بها قوة إلهية. حتى إن لم 
يكن كل إسرائيلي موافقًا، فإن الدولة توفر احتياجات البنية التحتية 
حلركة االستيطان أو قسمًا منها كجزء من منطق أمنها االستراتيجي. 
معظم اجلمهور اإلسرائيلي اليهودي يعتبر املستوطنني جزءًا ال يتجزأ 
كانعكاس  األرض  استيطان  ويفهم  القومية  اإلثنية-  املجموعة  من 
لظاهرة الطالئعية التي ميزت املجتمع اليهودي في فترة ما قبل العام 

1948، وال تزال ُتفهم كفضيلة.
سياساتها  خ��الل  من  إسرائيل،  أن  أيضا  الورقة  ه��ذه  أثبتت  لقد 
حولت  قد  واالستيطان،  األراض��ي  ومصادرة  التوسع  على  القائمة 

الدولتني إلى غير واقعي، من حيث كونه خيارًا ملمارسة احلق  حل 
الفلسطيني في تقرير املصير بشكل أصيل، وعلى ذلك بوصفه أرضية 
التعديات  أثبتت  الفلسطيني. لقد  النزاع اإلسرائيلي-  مشتركة حلل 
املستمرة على األراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يتم فيه خلق 
تغييرات جغرافية ودميغرافية ضخمة خلدمة جمهور املستوطنني اليهود 
وإستراتيجية األمن اإلسرائيلية، أنه يتم استخدام حل الدولتني كآلية 
لتوسيع احلدود اإلسرائيلية بينما يتم حتويل األراضي الفلسطينية إلى 
بانتوستانات )Bantustanizing(. لقد أثبتت إسرائيل منذ وقت طويل 
أنها ال ترى في حل الدولتني كحل وسط مبدئي مع احلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني. بل على العكس، لقد أثبتت إسرائيل أن قبول 
فكرة حل الدولتني ممكن أن يكون إستراتيجية أو  وسيلة بناءة لتفادي 
مطلب حتقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية برمتها، مبا في ذلك 
مشكلة الالجئني، ليس فقط في املنفى ولكن أيضًا أولئك املوجودين 

في األراضي احملتلة وداخل إسرائيل. 
الفلسطينيون عليه بعد  الدولتني، والذي وافق  وقد ثبت أن حل 
يالئم  ال  بالظلم،  شعورهم  من  الرغم  على  طويل  داخلي  نقاش 
تطلعات إسرائيل، كما جتلى في مطالبها من الفلسطينيني أن يقبلوا 
بحل وسط بشأن حقهم باستقالل وطني قابل للحياة، وحقهم بحل 
للكيان  اليهودية  بالهوية  والقبول  الالجئني  ملشكلة  وع��ادل  إنساني 
على  الهوية  لهذه  امل��ادي  املعنى  ذلك  في  مبا  اإلسرائيلي،  السياسي 
أرض الواقع. وقد ثبت أن حل الدولتني يكّون أداة لتمكني إسرائيل 
الشعب  تفتت  مأسسة  ح��ال  البالد،  في  اليهودية  احلياة  تطبيع  من 
الفلسطيني إلى مجتمعات متفرقة، املمنوحة حقوقًا سياسية جزئية 
متفاوتة وفقًا للمصالح اإلسرائيلية. لم تكن املفاوضات مع القيادة 
الفلسطينية في العقدين املاضيني أكثر من تكتيك لكسب الوقت من 
أجل خلق حقائق على األرض وتوسيع املناطق التي تقع حتت سيطرة 

إسرائيل اإلمبريالية.
جددت إسرائيل نتيجة لسياساتها شباب خطاب حل الدولة الواحدة 
عند عدد متزايد من املفكرين والسياسيني. ومع ذلك، فألن تصور 
خيار الدولة الواحدة يعني تنازل إسرائيل عن هويتها اليهودية فقد تبنت 
إسرائيل سياسة ال لهذا وال لذاك. خيار ال لدولتني وال لدولة واحدة 
يوصلنا إلى جمود قد يؤدي إلى اندالع جولة عنف أخرى من الصراع 
التي قد تنتهي بواحد من ثالثة خيارات خطيرة: الفصل العنصري، 
أو الترحيل أو اإلبادة اجلماعية. وفي الوقت الذي أصبح فيه اخلياران 
األول والثاني سياسة واقعية في األراضي احملتلة والقدس الشرقية، 
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املادي  املستوى  على  انتقائيًا  الثالث  اخليار  تنفيذ  اآلن  حتى  مت  فقد 
وعلى نطاق واسع على املستوى الرمزي في السنوات القليلة املاضية. 
ومبا أن إسرائيل تواجه حالة من اجلمود التام في قدرتها باإلقناع على 
حتويل أيديولوجيتها اإلثنو- جمهورانية األساسية إلى مدنية ووقف 
دعم مجتمع املستوطنني املتشددين ومؤيديهم في الكنيست اإلسرائيلي 
لقبول حل وسط تاريخي مع الفلسطينيني، يبدو أن اقتراح حل شامل 
جلميع اإلسرائيليني اليهود ولكل الفلسطينيني العرب أصبح ال غنى 
عنه من أجل منع االجنراف إلى حلول مأساوية. ويبدو أن إسرائيل 
االمبريالية تقود إلى وضعية إنسانية غير ممكنة ال جتعل حل الدولتني 
اإلقليمي  الواقع  أن  ويبدو  إنسانيا.  ال  وأيضا  بل  فقط،  مستحيال 
العقود  في  اإلسرائيلية  االمبريالية  بالسياسات  املطعم  والدميغرافي 
األخيرة يدعو إلى رجوع حلول فيدرالية احتادية متعددة- اجلماعات 
لتداعيات  ح��ل��واًل  االحت��ادي��ة  النظم  وف���رت  ال���ص���دارة.  م��رك��ز  إل��ى 
اإلمبراطوريات في السابق وطرح هذه اإلمكانية في هذا السياق قد 

يعيد البعد اإلنساني إلى واقع النزاع في املنطقة. 
متكن الفيدرالية من اجلمع بني حق تقرير املصير مع مواطنة متنوعة، 
حيث ميكن أن تصبح املنطقة نفسها وطنًا لكل مواطن ولكل جماعة 
باالستناد إلى املساواة، مع احترام حرية كل مجتمع محلي في تنظيم 
حياته ثقافيا بالطريقة التي قد يرغب فيها. يعيدنا هذا إلى فكر بعض 
املفكرين اليهود من بدايات القرن العشرين مثل مارتن بوبر، يهودا 
ليف ماغنس وإرنست سيمون، الذين بحثوا عن حل إنساني شمولي 
ال  الرجوع  هذا  أن  من  الرغم  على  الفلسطيني  اليهودي-  للصراع 
يعني حتمية احللول املؤسساتية التي طرحوها في تلك الفترة، وذلك 

ألسباب تتعلق بتبدل احليثيات الدميغرافية والظروف السياسية. 

  ]مترجم عن االنكليزية[
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