أمين دراوشة (*)

مالمح النظام اإلثنوقراطي في إسرائيل
[قراءة في كتاب حول سياسة إسرائيل
اإلثنية في مجالي األرض والهوية]

ّ
ّ
والهوية في إسرائيل /فلسطين»
«اإلثنوقراطية -سياسات األرض
•اسم الكتاب:
•اسم المؤلف :أورن يفتاحئيل
ّ
•الترجمة عن االنكليزية :سالفة حجاوي
•إصدار :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار2012 ،

مقدمة
يق���وم الكاتب أورن يفتاحئيل في كتابه هذا بدراس���ة النظام
اإلثنوقراطي بشكل عام ،ويوضح جتلياته في إسرائيل في مختلف
املجاالت.
ويهتم في دراسته بالنظم اإلثنوقراطية التي تدعي الدميقراطية
عبر ممارسة بعض آلياتها كاالنتخابات ،والنظام البرملاني وغيرها،
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(*) قاص وباحث -رام الله.

والتي حتاول من خالل ذلك تس���هيل عمليات التوس���ع والسيطرة
على األقليات.
ويوض���ح املؤلف االرتباط العضوي ب�ي�ن القومية والدين الذي
يتم تأسيسه ومأسسته .ومن خالل منظوره للصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني من ناحية سياسية -جغرافية ،على اعتبار أن الصراع
ه���و ص���راع على األرض والهوية ،فإنه يص���ل في حتليله إلى أن

الصهيونية هي حركة استعمارية ،تهدف إلى االستيالء على األرض،
وتوطني اليهود فيها ليصبحوا سكانا محليني.
ويتناول في كتابه دور كل من آرييه ش���ارون وأريئيل ش���ارون
في عملية التخطيط املكاني ،وإقامة نظام الفصل في إس���رائيل /
فلسطني .ويسهب املؤلف في حديثه عن بدو النقب ،ويدرس وضعهم
كنموذج لالستعمار ،حيث يتم االستيالء على ممتلكاتهم وتهميشهم
واعتبارهم جماعة أقل مرتبة من اليهود.
وفي فصليه األخيرين يتناول الكتاب موضوع القدس وأهميتها
اجلغرافية والسياسية لكل من إسرائيل وفلسطني ،ليصل إلى طرحه
حول إقامة عاصمة واحدة ثنائية القومية.
وف���ي النهاي���ة يناق���ش نظرته حل���ل الصراع اإلس���رائيلي-
الفلسطيني ،والتي تقوم على «القومية الثنائية التد ّرجية» من أجل
القضاء على احملاوالت اإلثنية التي تهدف إلى السيطرة والتوسع
عبر احلواجز واجلدران العازلة.
ويبق���ى أن نقول إن املؤلف أورن يفتاحئيل ،وإن ناقش قضايا
حساسة ومتس دولة إسرائيل في الصميم ،وقدم في كتابه أفكاره
اخلاصة حول اإلثنوقرطية ،والطريقة التي تستطيع فيها إسرائيل
التخلص من االحتالل الذي يهدد كيان الدولة ودميقراطيتها ،إال أنه
لم يكن األول ،حيث ناقش العديد من الباحثني اإلسرائيليني قضايا
الدميقراطية اإلس���رائيلية واإلثنوقراطي���ة والدميوس واالحتالل.
فالبروفس���ور سامي سموحة س���بق له أن بحث في الدميقراطية
اإلثني���ة وطبقها على إس���رائيل ،واعتبرها تأتي في مرتبة متأخرة
في س���لم األنظمة الدميقراطية ،ووصل في استنتاجاته إلى أنه ال
ميكن وضع إس���رائيل في خانة ال���دول الليبرالية أو اجلمهورية..
وأنها تشبه دوال مثل سلوفاكيا والتفيا ،أي تقع فيما سماه األنظمة
الدميقراطية املشوهة.
وش���لومو س���اند في كتابه «اختراع الشعب اليهودي» ،ناقش
قضي���ة «روابط الدم القائمة ب�ي�ن أفراد العائلة اإلس���رائيلية»، 1
والفصل اإلثني ،وتعامل إس���رائيل مع مواطنيها العرب بأنهم أقل
ش���أنا ،ويجب أن يرتضوا بفتات الدميقراطية اإلسرائيلية ،1التي
متارس بحقهم اإلقص���اء والتمييز .وطرح رؤيته للحل القائم على
دول���ة دميقراطية ثنائية القومية ،مع حتذير أنه ال يجوز أن يتحول
اليهودي إلى أقلية في دولته بني عشية وضحاها ،وهذا شبيه فيما
يطرحه يفتاحئيل ،الذي يرى احلل للصراع عن طريق انشاء دولة
ثنائية القومية بشكل تدريجي.
كما ناقش كل من أرئيال أزوالي وعدي أوفير في كتابهما «نظام
لي���س واحدا» موضوعات الدميقراطية واإلثنية واالحتالل ،وحتدثا

عن النظام اإلس���رائيلي الذي يقيم س���لطة قانون تتضمن قواعد
اللعبة الدميقراطي���ة ،ولكنه ميارس التمييز اإلثني بحق املواطنني
الع���رب اإلس���رائيليني ويقيم في الوقت ذاته فصال إثنيا للش���عب
الفلس���طيني الواقع حتت االحتالل في حدود  ،1967ويبقيه حتت
طغيان آلته العسكرية.

النظام اإلثنوقراطي
يتناول الكاتب في دراسته تعريفا للنظام اإلثنوقراطي ،ويعمل
على توضيح تطبيقاته في إسرائيل في مختلف املجاالت.
فيق���ول إنه نظام مميز وخاص ،يعمل على تس���هيل التوس���ع
والس���يطرة على اإلقليم املتصارع عليه واملبالغة في فرض اإلثنية
لألم���ة املميزة .و»توصف النظم السياس���ية بأنها أطر ش���رعية،
وسياس���ية وأخالقية مهمتها إقرار كيفية توزيع السلطة واملوارد.
وهي جتس���د هوية مجتمع سياسي ما وغاياته ،وأولوياته العملية،
فالدولة هي املشكل الرئيس للنظام» (ص )20حيث توفر له كل ما
يلزم من مؤسسات وقوانني وآليات تعطيه الشرعية ملمارسة العنف
من أجل حتقيق املشاريع التي يبتغيها النظام.
والنظم اإلثنية لها أشكالها ،فهناك النظم الدكتاتورية ،أو التي
تطبق إس���تراتيجيات عنيفة للتطهير العرقي اإلثني كما حدث في
صربيا .غير أن املؤلف مهتم بالنظم اإلثنية التي تدعي الدميقراطية
ومتارس عدة آليات دميقراطي���ة كاالنتخابات والنظام البرملاني..
وعلى الرغم من ذلك «فإن هذه األنظمة تس��� ّهل عمليات التوس���ع
غي���ر الدميقراطي لإلثنية املهيمنة ،ولذلك ميكن وصفها بأنها نظم
إثنية مفتوحة» (ص )20أي لديها شره للسيطرة والتوسع .ويعطي
املؤلف أمثلة على ذلك بدول مثل :صربيا ،وسريالنكا ،وإسرائيل.
ويتحدث الكاتب عن االرتباط العضوي بني القومية واإلثنية مع
الدين الذي jمت مأسسته وتسييسه ،حيث يتأثر الدين بالنضاالت
القومي���ة احلديثة ،كم���ا يتأثر النضال القوم���ي اإلثني بالروايات
الدينية .وتكون األنظمة اإلثنية مسلحة بأجهزة أيديولوجية وثقافية
تعمل على إضفاء الشرعية على الواقع املسخ الذي أنتجته وترعاه.
حيث يتم تأليف روايات تاريخية مزيفة حول أحقية اجلماعة اإلثنية
املسيطرة على األرض ،وتتضمن التقليل من شأن اآلخر املنافس،
وتزداد الروايات قسوة عندما يتعلق األمر بصراع بني مستوطنني
وسكان أصالنيني ،كما هو األمر في فلسطني.
ويركز الكاتب على العنصر األكثر مركزية ،الذي يحتاجه إقامة
مجتمع إثنوقراطي ،وهو السيطرة على األرض -الوطن .ويلج إلى
الصراع الصهيوني -الفلس���طيني من منظور جغرافي -سياسي
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ويصل الكاتب إلى أن إسرائيل ما هي إال دولة إثنية ليست ديمقراطية إذ
تترسخ في دستورها كل االمتيازات الخاصة بالجماعة المسيطرة ،وذل��ك عبر
«عدد من القوانين األساسية األكثر أهمية ،من ضمنها قوانين العودة والمواطنة
والقانون األساس :الكنيست (الفقرة 7أ) التي تعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب
اليهودي ،وتحصر حق الترشح لالنتخابات النيابية في أولئك الذين يقبلون بكون
إسرائيل دولة الشعب اليهودي» (ص.)120

أساس���ه الصراع عل���ى األرض -املكان والهوي���ة .ويتحدث عن
الصهيونية كحركة استعمارية ،هدفت إلى طرد السكان األصليني
وإح�ل�ال اليهود مكانهم ،لذلك عملت الصهيونية على نقاء الفضاء
الصهيوني ،فصكت اجلملة الش���هيرة «شعب بال أرض ألرض بال
شعب» بهدف «حتقيق أقصى ما ميكن من السيطرة اليهودية ومن
اليهودية الترابية واالقتصادية واالجتماعية» (ص.)69
ويع���زو الكاتب النجاح ال���ذي حققته الصهيوني���ة إلى تقدمي
صراعه���ا على أرض فلس���طني على أنه كفاح م���ن أجل التحرر
من االس���تعمار البريطاني ،وبهذا حصلت على الشرعية اليهودية
والدعم الدولي.
وبع���د اتض���اح أهداف املش���روع الصهيوني ،ث���ار الغضب
الفلسطيني وتوج بثورة  ،1936ولكن البريطانيني أخمدوها بقسوة
وعنف .ثم كانت النكبة ومن بعدها النكسة ،والسيطرة الصهيونية
على كامل األرض الفلس���طينية ،إذ عمل���ت الصهيونية على زرع
املس���توطنات في كل مكان ،وبلغ���ت اإلثنوقراطية ذروتها بوصول
اليميني بيغن إلى احلكم لعام  ،1977حيث ش���رعت «السياسات
اإلس���رائيلية تختلق ’وقائع غير قابل���ة لإللغاء على األرض’ ومنع
إمكانية إعادة تقس���يم إس���رائيل /فلسطني» (ص )79عبر حركة
االستيطان الشامل في الضفة الغربية.
ويتناول أيضا االنتفاضتني الفلس���طينيتني ،واتفاقية أوسلو،
ودور إسرائيل في فش���ل مباحثات السالم ،من خالل االستمرار
في االستيطان وتهويد القدس.
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ويناقش املؤلف في الفصل الثالث س���ؤاال مهما :هل إسرائيل
دولة دميقراطية كما يقول الباحثون اإلس���رائيليون؟ ويتوصل إلى
أن املس���اواة ب�ي�ن املواطنني التي هي مك���ون رئيس من مكونات
الدميقراطية والتي تعود إلى اإلجماع الش���عبي ،حيث املس���اواة
واإلجماع مطلبان ال غن���ى عنهما للدميقراطية ،وهما غائبان عن
نظام الدولة .فإسرائيل لم تسع يوما «إلى حتقيق املواطنة املتساوية
بني العرب الفلس���طينيني واليهود ،كما لم تسع إلى احلصول على

موافقة مواطنيها العرب على ما تقوم به من فرض أيديولوجي لدولة
يهودية بالقوة» (ص.)119
ويصل الكاتب إلى أن إس���رائيل ما هي إال دولة إثنية ليس���ت
دميقراطي���ة إذ تترس���خ في دس���تورها كل االمتي���ازات اخلاصة
باجلماعة املسيطرة ،وذلك عبر «عدد من القوانني األساسية األكثر
أهمي���ة ،من ضمنها قوانني العودة واملواطنة والقانون األس���اس:
الكنيس���ت (الفقرة 7أ) التي تعرف إس���رائيل بأنها دولة الشعب
اليهودي ،وحتصر حق الترشح لالنتخابات النيابية في أولئك الذين
يقبلون بكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي» (ص.)120
وفي ضوء البقع السوداء في النظام الدميقراطي اإلسرائيلي،
ف���إن توصيف إس���رائيل كدولة دميقراطية إمن���ا يهدف إلضفاء
الش���رعية على الوضع السياسي احلالي« ،أكثر من االستكشاف
البحثي املسلّح بالدقة التجريبية أو السالمة املفاهيمية» (ص.)128
وينتقل يفتاحئيل للحديث عن تشكيل النظام اإلثني اإلسرائيلي
من منظور سياس���ي -جغرافي ،وأهمية هذا املش���روع للتهويد،
ودوره في ازدياد اشتعال الصراع الصهيوني -الفلسطيني ،ودوره
في خلق مناطق مقس���مة على امت���داد الفضاء االجتماعي ،حيث
«أعاد تشكيل العالقات بني الطبقات اإلثنية األخرى ،وأطلق عملية
األبارتهايد الزاحف» (ص.)164
ويقول إنه على الرغم من أن عملية التهويد ال تستطيع توضيح كل
جانب من جوانب العالقات اإلثنية واالجتماعية في فلسطني -إسرائيل،
إال أنها عامل رئيس مت جتاهله في أدبيات العلوم االجتماعية.
ومن العوامل املركزية التي تسهم في فهم النظام اإلسرائيلي،
عامل «تعرية اخللفيات املؤسسية املعقدة التي تقدم نفسها على أنها
متن ّورة ولكنها في اآلن نفسه تعمل على تسهيل استمرار اضطهاد
اجلماعات املهمشة» (ص ،)165ومن الواضح أن الدولة اليهودية
وضعت أسسا قانونية وسياسية لها تسببت في خلق بنية مشوهة
تبث صورة دميقراطية ومستنيرة.
وما أن يثبت بناء في مكانه ،فإنه «يتحول إلى عاكس لنفس���ه

يتناول الكاتب الكيفية التي تشكل فيها نظام األراضي اإلسرائيلي ،ويركز على
مشروع التهويد باعتباره حجر الزاوية في صياغة القوانين والسياسات .فنظام األراضي
يعمل على دعم المشروع القومي اإلثني لتهويد األرض ،وتسهيل عملية توزيع األراضي
غير المتساوية بين الطبقات اإلثنية اليهودية .وهو يناقش «أثر االنزياحات الليبرالية
الجديدة في المجتمع اإلسرائيلي ،وال��ذي دشن عملية الخصخصة الهادئة التي تم
بموجبها إعادة تصنيف األراضي العامة وإعادة تطويرها على نحو يخدم مصالح الفئات
المهيمنة» (ص)170

ومجس���د لصورته ومنطقه ،فهو يبدو أنه قد حال دون أن يتعرف
السكان إلى نتائج العملية التهويدية» (ص.)165

ولكن املعارضة لم تكن متعاونة بعضها مع بعض ،حيث ولدت من
خارج الساحات السياسية ،أو اإلدارية التقليدية .وفي بعض املراحل
تش���كلت حتالفات اجتماعية سياس���ية جديدة ،متجاوزة اخلطوط
الطبقي���ة واملناطقي���ة واإلثنية ،مثل التي حدثت ض���د إعادة تنمية
األراضي الزراعية ،ولكن املعارضة ما زالت في املهد ،وإن إمكانية
تش���كل حتالفات أخرى من أجل إصالح نظ���ام األراضي قائمة،
وميكن أن تؤدي «إلى تبلور أجندات مشتركة للعدل االجتماعي بني
قطاعات ومجموعات متباينة بحيث يؤدي ذلك إلى تآكل الهيمنة الكلية
للمنطق اإلثني وما تاله مؤخرا من منطق نيو -ليبرالي» (ص.)199

يتن���اول الكاتب الكيفية التي تش���كل فيه���ا نظام األراضي
اإلسرائيلي ،ويركز على مشروع التهويد باعتباره حجر الزاوية
في صياغة القوانني والسياس���ات .فنظام األراضي يعمل على
دعم املشروع القومي اإلثني لتهويد األرض ،وتسهيل عملية توزيع
األراضي غير املتساوية بني الطبقات اإلثنية اليهودية .وهو يناقش
«أث���ر االنزياحات الليبرالية اجلديدة في املجتمع اإلس���رائيلي،
والذي دشن عملية اخلصخصة الهادئة التي مت مبوجبها إعادة
تصنيف األراضي العامة وإعادة تطويرها على نحو يخدم مصالح
الفئات املهيمنة» (ص ،)170وما أنتجه من تعبئة عامة شاركت
فيها قطاعات عدة ضد نظام األراضي .ويصل الكاتب في حتليله
إلى وجود ثالث مراحل لصناعة نظام األراضي :تهويد األراضي
والتوزي���ع غير العادل لألراضي على الطبقات اإلثنية اليهودية،
واخلصخصة اجلزئية ،وإعادة تصنيف األراضي.

الثقافة -أثننة فلسطين /أرض إسرائيل
عبر الموسيقى الشعبية العبرية

ويطالب الكاتب الباحثني اإلس���رائيليني أن ينتقلوا إلى خارج
اخلط���اب اليهودي اإلس���رائيلي ،وأن يعملوا عل���ى حتليل النظام
منهجي���ا باملقارنة مع املب���ادئ الصحيحة للمواطنة املتس���اوية،
واالس���تمرارية املجتمعية ،والدميقراطية ،والطريق إلى هذا األمر
يكون باستكش���اف أس���س اإلثنوقراطية اإلس���رائيلية ،كاألرض
والثقافة اللذين يبحثهما الكاتب في فصلني كاملني.

أسس اإلثنوقراطية اإلسرائيلية -األرض

وأدت اخلطوت���ان األولى والثانية إلى زي���ادة الهيمنة اليهودية،
وخلقت «اصطفافا طبقيا إثنيا قائما على فوارق عميقة بني مجموعات
املؤسسني واملهاجرين والسكان األصليني /الغرباء» (ص ،)198غير
أن هذا النظام ومنذ السبعينيات ،أخذ يواجه معارضة قوية من قبل
الفلسطينيني ومن املزراحيم ومهاجرين يقطنون مناطق مهمشة.

تلعب الثقافة الشعبية دورا مؤثرا في تطبيع الوطن األسطوري،
وتقدم لشريحة واسعة من الشعب ،ويتم توزيع اإلنتاج الثقافي عبر
وسائل اإلعالم املختلفة مبساندة وكالء .وتتواجد في عدة مجاالت:
اإلعالم ،واملدارس ،واالحتفاالت الوطنية..
واألغان���ي الوطني���ة والقومية توجد لدى أغل���ب اجلماعات في
العالم ،ومت توثيقها منذ عهود الكتاب املقدس وعصور اإلسبارطيني.
وتتضم���ن ثيمات متكررة ،كحب التضحية من أجل الوطن ،وتعمل
على خلق تضامن وكبرياء قائم على املجد القومي ،ومتتاز بقدرتها
على إث���ارة العواطف التي تخترق الزمان وامل���كان «وتترافق مع
املشاعر الشبيهة بالدينية التي تظهر من خالل األساطير على نحو
«األراضي املقدسة» ،و»شعب الله املختار» أو «احلاجة التاريخية»
لالنخراط في معارك قومية» (ص.)209
وتس���اهم األغاني في عملية خل���ق جماعة متخيلة ترتكز على
فرضية االنتماء لألرض والش���عب ،أي خلق هوية أزلية وأصلية.
فالغناء اجلماعي في املناس���بات املختلف���ة ،يحدث جتربة مميزة
باملشاعر الودية والتجانس والتواصل وهي اخليوط الرابطة لألمة.
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وتساهم األغاني في عملية خلق جماعة متخيلة ترتكز على فرضية
االنتماء لألرض والشعب ،أي خلق هوية أزلية وأصلية .فالغناء الجماعي في
المناسبات المختلفة ،يحدث تجربة مميزة بالمشاعر الودية والتجانس
والتواصل وهي الخيوط الرابطة لألمة .ولعبت األغاني الوطنية الصهيونية
دورا مهما في تهويد الوطن وخلق قومية يهودية ،فاألغاني مأخوذة من
األساطير المؤسسة للصهيونية ،ولكنها خلقت أيضا أساطيرها القومية
الجديدة.

ولعبت األغاني الوطني���ة الصهيونية دورا مهما في تهويد الوطن
وخلق قومية يهودية ،فاألغاني مأخوذة من األس���اطير املؤسس���ة
للصهيوني���ة ،ولكنها خلقت أيضا أس���اطيرها القومية اجلديدة.
فاالهتمام املتواصل لألغاني بالرواية القومية يظهر أن هذه األغاني
تس���تقي كثيرا من املبادئ الصهيونية ،ومنها «العودة إلى األرض
بعد ألفي عام من الشتات» و «استيطان األراضي الفارغة» وغيرها.
وهذا يعني أن الثيمات الرئيسة زرعت في األرض مع بداية بذر
البذور« ،مع عمليات البناء واالس���تيطان وفي جمال الفضاء اآلخذ
في التغ ّير كما تراه العيون الصهيونية التي حتب الوطن وال تشبع
منه» (ص ،)212-211وهكذا حتولت األغنية العبرية إلى رمز وطني.
وعندما اكتش���ف املهاجرون اليهود أن فلسطني ليست فارغة،
بل مأهولة بالس���كان منذ آالف الس���نني ،وهؤالء يعتبرون األرض
إرثهم التاريخي ،كان هذا األمر واضحا في األغاني التي تعاملت
معه بأس���اليب متنوعة ،فهذا الشاعر ش .تشيرنيحوفسكي يصور
العربي على أن وجوده مؤقت ،فهو من س���كان اخليام ،فيقول في
قصيدة «الظالل تتمدد»:
«حتى القبر
على الرغم من أن يوم اخلالص يتأخر
تقدم خطوة فخطوة
ال تيأس يا سجني األمل:
فشمسنا سوف تشرق الحقا
على األردن والشارون
حيث يخيم العرب
هذه األرض ستكون لنا!
وتكون أنت بني البنائني!» (ص)215
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وكما هو مالحظ فإن الفعل الرئيس في املوسيقى الشعبية هو
إهمال العربي والتركيز على إيجابية االس���تيطان من أجل إحياء
القومية الترابية اليهودية.

التخطيط المكاني ونظام الفصل
ويتط���رق الكاتب إلى قضية مهمة هي التخطيط املكاني ونظام
الفصل ،ودور كل من آرييه ش���ارون 2وأريئيل ش���ارون 3في ذلك،
فهما ميثالن تاريخ التخطيط املكاني اإلسرائيلي ولهما تأثير كبير
في اجلغرافيات السياس���ية والقانونية إلسرائيل -فلسطني ،وذلك
من خالل «تشكيلهما أمناط االستعمار اليهودي املدني والعسكري،
وإقام���ة العالق���ات اإلثنية والطبقية ،وابت���كار االقتصاد املكاني،
وبالتال���ي حتقيق الهيمنة املكانية» (ص .)247وعلى الرغم من أن
الشارونني بينهما اختالفات في توجهاتهما السياسية واملهنية ،إال
أنهما اعتنقا استراتيجيتني مكانيتني متماثلتني وميكن اعتبارهما
استراتيجية ،تتلخص مبختصر هو مجموع احلروف األولى لست
كلمات هي« :اس���تيطان ،أمن ،توس���ع ،إثنية ،سيطرة ،تسويق»
(ص .)247وأعطت هذه اإلستراتيجية إطارا تخطيطيا بعيد املدى
من أجل تهويد إسرائيل /فلسطني.
ويتحدث الكاتب عن بدو النقب كنموذج استعماري ،حيث يلقي
الضوء على أبعاد ثالثة ضمن هذا النموذج :املجتمع االستيطاني،
املجتمع األصلي ،املنطقة الرمادية.
ويقول يفتاحئيل إنه ميكن عمل مقارنة بني التجربة البدوية في
بئر الس���بع وبني مصاعب السكان األصليني الذين يسيرون نحو
التحضر في مناطق كثيرة في جنوب العالم مثل :آس���يا وإفريقيا
والشرق األوسط..

التخطيط لعاصمة ثنائية القومية في أورشليم /
القدس -نحو ثنائية قومية اتحادية
يناق���ش الكاتب بإس���هاب قضية الق���دس ،ويتطرق إلى احلل
األمثل وفق وجهة نظره ،ويقول إن الصراع اجلغرافي احملتدم حول
القدس ميتاز بالتعقيد ،ألنه صراع على األفكار والصور والتخيالت.
فالقدس تش���كل مفصل الصراع بني الصهيونيني والفلسطينيني،

ويب�ي�ن ما جرى ويج���ري للمدينة من نتائج النظ���ام اإلثنوقراطي
اإلسرائيلي السياسية واملادية .كما أنها تشكل املركز القومي لكل
من طرفي النزاع «وتضم طبقات عميقة من معاني وتطلعات وكبرياء
الشعبني ،بحيث حتولت إلى بقرة مقدسة حقيقية» (ص.)351
ويقت���رح أن تصبح القدس عاصمة ثنائي���ة القومية ،ألن ذلك
سيساعد في جتسيد التطلعات والهويات اإلثنية القومية للشعبني.
ويق���ول إن���ه يعي املش���اق املرتبطة بهذا احل���ل ،إال أنه يعتقد أن
التحول من النظام اإلثنوقراطي إلى التعايش املتس���اوي محتمل،
بل ضروري ،ولكن األمر يتطلب «حتوال رئيس���ا من جانب صناع
السياس���ة ،ورمبا ظهور قيادة شجاعة جديدة» (ص ،)369إذ قد
يؤدي ذلك في النهاية إلى قيام مدينة موحدة ،توافق على ما جاءت
به النصوص املقدسة بالنسبة لوصف القدس ،بأنها مدينة السالم،
وتشكل بذلك منوذجا يحتذى لبقية إسرائيل /فلسطني.

القومية الثنائية التدريجية
يتن���اول املؤلف في الفصل األخير س���يناريوهات س���تة تدعو
إليه���ا اجلماعات املتصارعة ،باعتبارها املس���تقبل املمكن لليهود
والفلس���طينيني وهي :ترسيخ االحتالل ،دولتان إثنيتان ،إسرائيل
الكبرى ،فلسطني الكبرى ،دولة واحدة ثنائية القومية ،وأخيرا القومية
الثنائية التدريجية ،والتي يتبناها الكاتب ،حيث تشكل حال مرحليا
للص���راع ،تبدأ بترتيب أقرب إل���ى الدولتني ،و «يتحرك نحو إقامة
أطر إلدارة األرض اإلسرائيلية /الفلسطينية الصغيرة املشتركة،
ولفت���رة من الوقت تبلغ فترة جيل كامل (أي نحو  35-25عاما)»
(ص ،)378حيث بعد مرور الفترة الزمنية املقترحة ،وتوقف العنف
وتبلور الوعي بالتعايش السلمي ،تكون اخلطوة النهائية هي إقامة
احت���اد كونفيدرالي ،أو فيدرالي ش���ديد املركزية .ومن املأمول أن
يؤدي ذلك إلى حماية حقوق الشعبني في تقرير املصير.

خاتمة
ال ش���ك أن الكتاب مهم ،ويس���تحق القراءة املتأنية ،ملا فيه من
بحث معمق للصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني ،من وجهة نظر
الباحثني اإلسرائيليني اجلدد.
ونح���ن كفلس���طينيني ميكننا أن جنادل ونحاج���ج الكثير من
اآلراء واألف���كار ال���واردة في الكتاب ،وخصوص���ا حول املقاومة
الفلس���طينية التي ينعتها باإلرهاب ،ووص���ف إجراءات االحتالل
بالقتل واالس���تيالء والطرد باإلجراءات غير القانونية ،وحديثه عن
املستوطنات اإلس���رائيلية في قلب اجلسد الفلسطيني في الضفة
على أنها ستبقى حتت السيطرة االستعمارية.
لكن كما يقول مقدم الكتاب ،الباحث أنطوان شلحت ،ال يجوز
أن نهمل حقيقة «أن تشخيصه للحالة السياسية الراهنة من خالل
وضعها وسط اجلغرافية السياسية املتغيرة إلسرائيل /فلسطني
حتت وطأة ما أقدم عليه النظام اإلثنوقراطي اإلس���رائيلي على
م ّر األعوام الفائتة ،يعتبر تشخيصا مخصوصا جدا» (ص.)13
كما أنه يفتح الطريق إلى آفاق للتفكير املغاير ،وكل ذلك من أجل
وضع حد لالحتالل وملا يتعرض له الشعب الفلسطيني ،والسماح
له بتقرير مصيره.
________________
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1مقولة للمفكر اليهودي ماكس نورداو.
2مهندس مشروع استعماري داخلي واسع خالل السنوات التي أعقبت قيام الدولة
اإلسرائيلية ،ينتمي إلى اجلناح اليساري من حزب املبام.
3جنرال وسياسي ،انتمى إلى احلزب اليميني الليكود قبل أن ينشق ويشكل حزب
كادميا.

إن م���ا يطرحه الكاتب هو مخطط به���دف إثارة النقاش من أجل
الوص���ول إلى احلل األمثل لكي تتخلص إس���رائيل من حالة مأزومة
ومس���تعصية عبر الص���راع الذي ال ينتهي ض���د اجلماعات اإلثنية
واألقليات ،وكي يسمح للفلسطينيني بالتخلص من االحتالل واالستقالل.
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