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اإلسرائيلية  ونقد"  "نظرية  مجلة  حترير  رئيس  جامعي.  وأستاذ  اجتماع  عالم   *

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

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

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

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

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

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

يهودا شنهاف*

زمن اخلط األخضر
]مقالة سياسية يهودية[

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجلدار: انزياح توسعي عن اخلط األخضر.



24

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

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

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

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

على أنها خدعة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التفكير خارج القوالب اجلامدة.
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