قراءة في دراسة إسرائيلية
ّ
جديدة :نماذج «حل الدولة
ُ
الواحدة» وفرص تطبيقها!

بعد بناء «جدار غزة» الحديدي:
ّ
تتحول إلى «رائدة» في
إسرائيل
مجال صناعة الجدران العازلة!

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )4ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن

الثالثاء  2022/1/4الموافق  1جمادى اآلخرة  1443هـ العدد  521السنة التاسعة عشرة

كلمة في البـدايـة

ّ
ّ
الرسمية :إسرائيل احتلت الجوالن كي تبقى فيه!
السردية
بقلم :أنطـوان شلحـت

ّ
«القانون النرويجي» غير أنماط العمل البرلماني
في الكنيست اإلسرائيلي ،والمعركة في الليكود بدأت تسخن!

													
صورة تجمع نتنياهو وكاتس في حزيران الماضي.

كتب برهوم جرايسي:
تمثل أحد أبرز المتغيرات في الكنيست اإلسرائيلي ،ابتداء من
الع���ام المنصرم  ،2021بعد أربع ج���والت انتخابية في غضون 23
ش���هرا ،وآخرها ش���هر آذار الماضي ،في توسيع نطاق ما يسمى
«القان���ون النرويج���ي» ،الذي يجيز اس���تقالة وزي���ر من عضوية
البرلمان ،ليدخل نائب من حزبه مكانه ،مع حقه بالعودة لمقعده
البرلمان���ي ،في أي وقت ،أو في حال اس���تقالته م���ن الحكومة ،إذ
أن هذا النمط منح االئتالف اس���تقرارا في الحضور في الكنيست
لمواجهة المعارضة ،إلى جانب متغيرات واضحة في أجواء العمل
البرلماني ،مقارنة مع ما س���بق .في المقابل ،يبدو أن المعركة في
الليكود بدأت تس���خن ،بمبادرة رئيس���ه بنيامين نتنياهو الذي
«فتح النار» على منافسيه المفترضين.

«القانون النرويجي»
بدأ الكنيس���ت في تطبيق هذا النمط ،الذي تأسس في النرويج
منذ س���نوات طويلة ،في العام  ،2015حينما كان ائتالف حكومة
بنيامين نتنياهو ،بعد انتخابات ذلك العام ،يرتكز على  61نائبا،
من أص���ل  120نائبا ،ما يجعل كل ال���وزراء مقيدين خالل عملهم
الوزاري بأيام عمل الهيئة العامة للكنيست ،وبشكل خاص يومي
االثنين واألربعاء أس���بوعيا ،والمخصصين للتشريعات الحكومية
والخاصة.
وكان تطبيق القانون جزئيا في العام  ،2015بحيث شمل ما بين
 6إل���ى  8وزراء ،من أص���ل قرابة  24وزيرا .وعند تش���كيل حكومة
نتنياهو التالية في العام  ،2020بش���راكة مع حزب «أزرق أبيض»
برئاس���ة بيني غانتس ،كان االئتالف أيضا ضيقا نس���بيا ،وجرى
توس���يع القانون قليال ،ليش���مل عددا أكبر من الوزراء ،المسموح
لهم باالستقالة من عضوية الكنيست.
أما الحكومة الحالي���ة ،التي ترتكز هي األخرى على  61نائبا من
أصل  120نائبا ،فقد عملت على توس���يع كبير للقانون ،ما فس���ح
المجال الستقالة  20وزيرا من أصل  28وزيرا ،ونائب وزير من أصل
 6نواب وزراء ،من عضوية الكنيس���ت ،في حي���ن أن وزيرا واحدا،
نحمان شاي ،من حزب العمل ،هو أصال ليس عضو كنيست.
وه���ذا يعني أن  21عضو كنيس���ت يجلس���ون عل���ى مقاعدهم
بش���كل مؤقت ،إذ أن أح���دا منهم لم يفز بمقع���د برلماني ،وفق
النتائ���ج النهائية لالنتخابات ،وبدأوا يدخلون للكنيس���ت تباعا،
بحسب اس���تقالة الوزراء من حزبهم من عضوية الكنيست .وكل
واحد منهم ال يعرف مس���تقبله البرلماني ،ومصيره مرتبط بقرار
الوزير المستقيل ،في حال قرر إنهاء منصبه الوزاري ،أو في حال
اس���تقالت الحكومة كلها .بكلمات أخرى ،فإن أيا من هؤالء النواب
لي���س حرا في مقع���ده البرلماني ،وبالتالي فإن���ه ّ
مقيد أكثر من
غيره بق���رارات الحكومة ،وال احتمال أمام���ه ألن يتمرد ويعترض
عل���ى أي قرار ،ويهدد بالتصويت ضده ،ألن���ه في هذه الحالة قد
يفقد منصبه ،بأن يقرر الوزير الذي استقال من الكنيست العودة
مباشرة إلى مقعده لينهي حالة التمرد ،التي من شأنها أن تهدد
األغلبية الهشة لالئتالف.
عمليا ،ف���إن التركيبة البرلمانية من حي���ث االئتالف أمام واقع
جدي���د لم يعرفه الكنيس���ت م���ن قبل ،من حيث مدى تماس���ك
االئت�ل�اف على مس���توى الن���واب ،إذ أن احتماالت االنش���قاقات
والخالفات داخ���ل الكتلة البرلمانية قد تراجعت ،ما يؤثر تلقائيا
على قراءة مستقبل الحكومة ،إذ يجب أخذ هذا الجانب بالحسبان.
ويش���ار إلى أن هذا التطبيق لـ»القانون النرويجي» هو بموجب
قانون مؤقت ،مرتبط بعمر الحكومة الحالية ،وفق سلسلة قوانين
مؤقتة أقرها الكنيس���ت لضمان ثبات االئت�ل�اف الحالي .ويبقى
الس���ؤال ،حول مدى اس���تخدام كل حكومة مقبل���ة هذا التطبيق
الواسع للقانون وتحويله لقانون ثابت.
واجهت الحكومة عند تش���كيلها انتقادات في وسائل اإلعالم،
بس���بب الكلفة العالية لتطبيق القانون ألن األمر يتعلق بإضافة
كلفة  21عضو كنيس���ت جدي���د ،إذ أن الوزراء يتلق���ون رواتبهم
كوزراء ،ويضاف لهم اآلن  21عضو كنيست ،مع طواقم مساعدين
ل���كل واحد منهم ،عدا الصرف الخاص بعمل كل عضو كنيس���ت،
وهذا يعني سنويا كلفة إجمالية تقارب  36مليون شيكل سنويا
( 11.5مليون دوالر) ،وفي حال صمدت الحكومة ألربع سنوات ،فإن

هذا يعني إجمالي صرف  144مليون شيكل ( 46مليون دوالر).
وس���يكون االس���تمرار بتطبيق هذا القانون مس���تقبال ،منوطا
بحجم الحكومة التي ستنشأ ،فإذا كانت ذات أغلبية هشة ،فإنها
س���تواصل العمل بالقانون ،وفي حال كانت ذات أغلبية واضحة،
لنقل من  65نائبا وما فوق ،فإنها ستواجه انتقادات أكبر ،في حال
قررت االستمرار بتطبيق «القانون النرويجي» بالتوسيع القائم.
ظهرت في سنوات األلفين األولى أفكار تبعتها مداوالت لزيادة
أعضاء الكنيس���ت الـ  ،120بنحو  30عضو كنيس���ت آخر ،بادعاء أن
ع���دد المواطنين ازداد عدة أضعاف منذ الع���ام  ،1948وحتى بدأ
الحديث حول مدى جاهزية مبنى الكنيست الستيعاب  30عضو
كنيست جديد ،وها هو اآلن ثبت أن المقاعد موجودة في الهيئة
العامة ،وكذا المرافق .إال أن هذا الملف تم ّ
طيه لعدة أسباب ،من
بينها الكلفة العالية لهذه الزيادة .وزيادة كهذه ،لو حصلت ،ما
كانت س���تلغي يوما إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية نائب واحد
ما يعني العودة إلى ذات الدوامة.

مستقبل الحكومة
وع���ودة لما ذكر هنا ،فإنه مع انتهاء الع���ام  2021ومرور نحو 7
أش���هر على عمل الحكومة ،ال تبدو هناك أزمات في الحكومة من
شأنها أن تهدد وجودها ،وكما يبدو ألشهر طويلة من اآلن إال إذا
ظهرت مفاجآت ال مؤشر لها حاليا.
ويس���اهم في هذا المش���هد ليس «القان���ون النرويجي» فقط
بل أساس���ا إدراك جميع الكتل البرلمانية الثماني التي تش���كل
االئت�ل�اف الحال���ي ،حقيقة أنها تقف كلها على س���جادة ضيقة
واح���دة ،وأي اهت���زاز فيها ،س���يقود إلى خس���ائر حزبية لجميع
الكتل بدون اس���تثناء ،إن كانت خسائر في القوة البرلمانية ،في
حال تم حل الكنيس���ت والتوجه النتخاب���ات جديدة ،أو من حيث
المكانة في س���دة الحكم ،التي تحظى بها كل واحدة من الكتل،
التي باستثناء واحدة منها كلها كتل صغيرة ،حازت على مكانة
حكومية كبيرة.
وجعل ه���ذا اإلدراك في الكتل الثماني كل واحدة منها تعرف
مصلحة وح���دود الكتل األخرى ،ولذا فهي تس���عى لضمان الحد
األدنى المطلوب من كل واحدة منها ،في حين أن كتلتي ميرتس،
التي تمثل ما يس���مى «اليس���ار الصهيوني» ،والقائمة العربية
الوحدة ،تبدوان كمن تتمس���كان بطرف «الس���جادة» ،كي ال تقعا
مقابل مكاسب هامشية.
فكتلة ميرت���س ،التي كانت تظهر وكأنه���ا «مقاتلة برلمانيا»
ضد سياسات اليمين االس���تيطاني ،تتماشى حاليا مع كل هذه
السياس���ات ،وتصمت على كل مشاريع االس���تيطان ،واعتداءات
المس���توطنين ،وص���وال إلى مش���اركة وزراء ميرتس في جلس���ة
حكومتهم في مرتفعات الجوالن الس���وري المحتل ،في األسبوع
الماضي ،بهدف إقرار خطة لمضاعفة االستيطان هناك.
أم���ا كتلة القائم���ة العربية الموحدة ،بزعامة عضو الكنيس���ت
منصور عب���اس ،فإنها تظهر تباعا ،كم���ن تتخلى عن كل ثوابت
المواق���ف الوطنية الفلس���طينية ،وبرز هذا ف���ي األيام األخيرة
بتك���رار تصريحات منصور عب���اس ودعواته للرض���وخ لتعريف
إسرائيل لنفس���ها «دولة يهودية» ،وتأييد نواب الكتلة األربعة
لثالث���ة قوانين عس���كرية ،أحدها يواصل تجني���د الجيش لقمع
األسرى في السجون اإلسرائيلية.
في حال اس���تمر اس���تقرار الحكومة الحالية ،فإن هذا سينقل
األنظ���ار إلى محطتي���ن مقبلتين :األولى ف���ي النصف الثاني من
الع���ام الجديد  ،2022حينما س���تعمل الحكومة على إقرار موازنة
العام  ،2023ولربما أيضا ميزانية العام  2024سوية .وفي حال تم
عبور هذه المحطة ،س���تتجه األنظار إلى رئيس الحكومة نفتالي
بينيت ،إذا ما كان س���يفي بش���روط تش���كيل الحكومة ،ويسلم
الرئاسة في ش���هر آب  2023لش���ريكة ،يائير لبيد ،رئيس حزب
«يوجد مستقبل».
نتنياهو بدأ معركة بقائه
ّبين���ت سلس���لة من التح���ركات في ح���زب الليك���ود أن رئيس
الحزب بنيامين نتنياهو يبادر بنفس���ه ،بش���كل مباش���ر أو غير
مباش���ر ،لعراك مع منافس���يه األقوى المفترضين ،وحاليا ضد من
كان الرئيس األس���بق لبلدية القدس ،نير ب���ركات ،وأيضا النائب

(وكاالت)

يسرائيل كاتس ،المعروف بأنه قوي في قواعد الحزب الدائمة.
ففي األي���ام األخيرة ،هاجم نتنياهو ،كال م���ن بركات وكاتس،
لكونهما حس���ب رأيه ،يرتكزان على المنتس���بين الجدد نس���بيا
لحزب الليكود ،أو حسب التسمية اإلعالمية «الليكوديون الجدد»،
مدعي���ا أن «الليكوديي���ن الجدد» ،ما ه���م إال «أحصنة طروادية»،
بحس���ب تعبيره ،متس���للين من صفوف مصوتي أح���زاب أخرى،
أس���ماها «يسار» ،وحتى من مصوتي «القائمة المشتركة» بحسب
مزاعمه ،بهدف المش���اركة فقط في االنتخابات الداخلية لحزب
الليكود إلس���قاط نتنياهو ،ما يعني من ناحيته أن هؤالء ليس���وا
أعضاء حقيقيين في الليكود.
ونقلت وس���ائل إعالم عن نتنياهو قوله ،في اجتماعات مغلقة
ألتباعه ،عن بركات وكاتس ،إنهما يعمالن بالتعاون في ما بينهما
من أجل الحص���ول على دعم الليكوديين الج���دد في االنتخابات
المقبل���ة في الليكود ،وأنهما يعمالن لمنع إبعاد هؤالء من قوائم
منتسبي الليكود.
وانضم لنتنياهو في الهجوم نجل���ه يائير ،الذي هاجم بركات
وكاتس وعددًا من أعضاء الكنيس���ت من الليكود ،الذين بحسبه،
مثلوا أمام محكمة الليكود ،الداخلية ،يدافعون عن المنتس���بين
الجدد ،خالل م���داوالت المحكمة في اعتراضات على أعداد كبيرة
من المنتسبين الجدد لليكود.
لك���ن األمر ال يتوق���ف هنا ،بل كما يبدو ف���إن نتنياهو قلق من
نير بركات أكثر من يس���رائيل كاتس ،ولربما بسبب الثراء الكبير
لبركات ،وقدرته على الصرف المالي الكبير في انتخابات الليكود
الداخلية.
ومن أجل لجم قدرات بركات المالية ،بادر عضو الكنيست ،دافيد
أمسالم ،من أبرز التابعين لشخص نتنياهو في الليكود ،لمشروع
قانون يمنع منافسا في انتخابات حزبية داخلية من تمويل ذاتي
لحملته بأكثر من  100ألف ش���يكل (نحو  32ألف دوالر) ،والقصد
بالتموي���ل الذاتي هو أن يكون من المنافس مباش���رة أو من أبناء
عائلته ،ومن أقربائه من الدرجة األولى ،مثل األشقاء وأبنائهم.
وألقت وس���ائل اإلعالم على مش���روع القانون كنية «قانون نير
بركات» ،بقصد أن القانون يستهدف شخص بركات.
والمفارقة أن أمسالم يتحدث عن فرص متساوية بين من ليس
لهم ،وبين أصح���اب القدرات المالية ،في حين أنه ال يس���تطيع
أي ش���خص المنافس���ة في األحزاب الكبيرة ،خاص���ة الليكود ،إن
كان على رئاس���ة حزب ،أو على مكان مضم���ون في قائمة الحزب
في االنتخاب���ات البرلمانية ،من دون تمويل ضخم ،يأتي غالبا من
«متبرعين» ،هم بالغالب من أصح���اب رؤوس األموال ،الذين لهم
مصالح مباش���رة في الوزارات ،واإلجراءات والقوانين االقتصادية،
وأخرى ذات صلة بمصالحهم.
وكم���ا يبدو أيضا ،ف���إن تحركات ضد نتنياه���و تجري بالتوازي
في صفوف وأروقة الليكود ،وهذا ب���رز في بدء المراقب الداخلي
لحزب الليكود ،شاي غليلي ،في فحص تعيينات جديدة في إدارة
الليكود ،وف���ي مكتب رئيس الحزب نتنياهو ،بناء على ش���كاوى
تلقاها المراقب من أعضاء الحزب.
وحس���ب ما نش���ر ،فإن التركي���ز على نيفو كات���س ،الذي ّ
عينه
نتنياهو مستش���ارا له لشؤون االس���تيطان ،على حساب ميزانية
الحزب ،فور إنهاء نتنياهو منصبه في رئاسة الحكومة.
وقال المراقب في رس���الة إلى نتنياه���و ،طالبا توضيحات منه
بش���أن التعيين ،إن وظيفة هذا المستش���ار ليست حيوية لحزب
الليكود ،وهو ال يؤدي عمال يخدم عمل الليكود ككل.
كل هذا يجري في الليكود ،في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد
موع���د النتخابات الح���زب الداخلية ،وخاصة رئاس���ة الحزب .وقد
حاول نتنياه���و إجراء انتخابات س���ريعة ،إال أن محاوالته قوبلت
بالرفض ،حتى قبل أن تصدر على المأل.
وحتى اآلن ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب يسرائيل كاتس،
ونير بركات ،ويولي إدلشتاين ،رئيس الكنيست األسبق ،في حين
أعل���ن النائب آفي ديختر عزمه المنافس���ة ،ولك���ن لم يعلن هذا
رسميا ،إضافة إلى أس���ماء أخرى قد تظهر الحقا .وفي حال جرت
هذه االنتخابات بهذا العدد من المنافس���ين ،فإنها المنافس���ة
األكبر التي سيش���هدها الحزب منذ العام  ،2009ولربما ستكون
المنافس���ة األكث���ر جدية منذ ما يزيد عن  25عام���ا ،حينما كانت
المنافسة الشديدة بين نتنياهو وغريمه األسبق دافيد ليفي.

صادقت الحكومة اإلس���رائيلية خالل جلسة
خاص���ة عقدتها في هضب���ة الجوالن المحتلة
ي���وم  25كان���ون األول الفائ���ت عل���ى «خطة
للتطوي���ر» في هذه الهضبة وفي مس���توطنة
َْ
ّ
تن���ص عل���ى اس���تثمار مئات
«كتس���رين»،
الماليين من الش���واكل من أجل مضاعفة عدد
الس���كان في المنطقة خ�ل�ال األعوام المقبلة،
وتحس���ين نوعية الحي���اة ،وتطوير االقتصاد
المحلي في منطقة الجوالن .وتضمنت الخطة
تخصي���ص  567مليون ش���يكل في مخططات
التخطيط واإلس���كان ،وتش���مل إضافة 3300
ْ
وحدة س���كنية في منطقة «كتسرين» خالل 5
أعوام ،وزيادة عدد المنازل في المس���توطنات
الت���ي تنتم���ي إل���ى المجل���س اإلقليمي في
الجوالن بنحو  4000منزل ،ومن المتوقع زيادة
عدد الس���كان بنحو  23ألف نس���مة .باإلضافة
إلى ذلك ،وافقت الحكومة اإلس���رائيلية على
إقامة مس���توطنتين جديدتي���ن في هضبة
الجوالن ،هما «أس���يف» و»مطر» ،وستشمل كل
واحدة منهما قرابة  2000وحدة سكنية .ومن
أجل التوظيف في مجال اإلسكان ،تم االتفاق
على تش���كيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع
قدم���ًا بمخطط مفص���ل ،وس���تجري الموافقة
على مخطط أولي ش���امل لمنطقة «كتسرين»
وتنفيذ خطط اإلفراج عن مناطق الحرائق ونزع
ُ
ست ّ
خصص الحكومة
األلغام من المنطقة .كما
مبلغ  160مليون شيكل من أجل تحسين نوعية
َّ
الحياة في الجوالن .وستوظف هذه األموال في
البنى التحتية والمواصالت التي تربط الجوالن
بوسط البلد ،وفي تطوير شبكة مواصالت بين
ْ
مستوطنات «مجلس كتسرين» .وتضمن الجزء
التكنولوجي من الخطة تشجيع االستثمارات
في المنطقة وتخصيص مبالغ غير مس���بوقة
م���ن أجل إيجاد أكثر من  2000فرصة عمل في
الجوالن في مجال الزراعة المتقدمة والفنادق
والصناع���ة والمناطق التجارية .كما س���تقوم
الحكومة بجمع أموال طائلة من القطاع الخاص
من أجل توظيفها في برامج للطاقة الشمسية،
بينها أجهزة لتخزين الطاقة في منطقة تبلغ
مساحتها  4000دونم.
ال ُب ّ
���د م���ن أن نتوق���ف عن���د مس���ألتين
تستدعيهما هذه الخطة:
المسألة األولى أن هذه الخطة غير مسبوقة
من حي���ث الحجم .وق���د تزامن���ت المصادقة
عليها مع م���رور الذكرى الـ 40لتطبيق القانون
اإلس���رائيلي على هضبة الجوالن .وكان رئيس
الحكومة اإلسرائيلية الس���ابق مناحيم بيغن
هو الذي ب���ادر في كانون األول  ،1981وبصورة
فجائي���ة ،إلى ط���رح «قانون الج���والن» ّ
ومرره
في الكنيس���ت خالل يوم واح���د ،ونال تأييدًا
واس���عًا ش���مل كل الكت���ل .ووفق���ًا لألدبيات
ّ
اإلس���رائيلية ،تمثل الغرض الرئيس من هذا
القان���ون في تبديد الغموض بش���أن كل ما له
عالقة بمس���تقبل الهضبة .ففي تلك األعوام
أبرمت إس���رائيل اتفاق سالم مع مصر أعادت
إليه���ا ،بموجبه ،ش���به جزيرة س���يناء كلها،
وه���ذه الحقيقة أوحت أن إس���رائيل يمكن أن
تتنازل ع���ن الجوالن كما تنازلت عن س���يناء.
لكن على الرغم م���ن القانون فإن القليل ّ
تغير
خالل الـ 40عامًا األخي���رة ،منذ إقراره .وتقريبًا
ُ َ
لم تق���م مس���توطنات جدي���دة ،وازداد عدد
المستوطنين اإلس���رائيليين بصورة ضئيلة.
ويس���كن الجوالن حاليًا ،بحس���ب اإلحصاءات
اإلس���رائيلية الرس���مية ،نحو  50ألف شخص،
قرابة  60بالمئة منهم من الس���وريين الدروز
والباقون من المستوطنين اإلسرائيليين.
وما قرأناه في التحليالت اإلسرائيلية يشير
إلى أنه في تس���عينيات القرن الماضي ،وفي
األلفية الثانيةّ ،
عبرت الحكومات اإلسرائيلية
عن اس���تعدادها لالنس���حاب من الجوالن في
مقابل اتفاق س�ل�ام مع دمشق .وكل ما تبقى
لها هو التفاوض مع الس���وريين بشأن مسألة
هل س���يصلون إلى بحيرة طبرية أم سيبقون
على ُبعد عشرات األمتار بعيدًا عن شواطئها؟
ووفقًا لتلك التحليالت من المحتمل أن يكون
اس���تعداد العديد من الحكومات اإلسرائيلية
للبحث في مس���تقبل الجوالن هو الذي ردعها
عن االس���تثمار في���ه وتنميت���ه والدفع قدمًا
باالس���تيطان فيه .غير أنه ف���ي العقد األخير
حدث منعط���ف حيال الموقف م���ن الجوالن،
ً
بداية على خلفية الحرب األهلية التي نشبت
ف���ي س���ورية ،باإلضاف���ة إلى قي���ام الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب في آذار 2019
باالعتراف بالس���يادة اإلسرائيلية على هضبة
ُ
الجوالن ،وبذل���ك أغلق الباب على إمكان تنازل
إس���رائيل عنها .وفي هذه الظروف ،كما كتب
أح���د المحللين ،اقتن���ع آخر مؤي���دي «الخيار
السوري» في إس���رائيل بأنها احتلت الجوالن
في العام  1967كي تبقى فيه.

المسألة الثانية ،مع ّ
تبدل اإلدارة األميركية
أع���رب وزي���ر الخارجي���ة األميرك���ي أنطوني
بلينكن عن تحفظه م���ن اعتراف إدارة ترامب
بالس���يادة اإلس���رائيلية على هضبة الجوالن.
ّ
ش���دد عل���ى أن���ه «إذا وضعنا جانبًا
ومع ذلك
الموضوع القانوني ،فإن السيطرة على الجوالن
لها أهمية كبيرة بالنس���بة إلى أمن إسرائيل
في الوضع الحالي في سورية».
ّ
ولم تعتب���ر ج���ل التحليالت اإلس���رائيلية
تصريح���ات بلينك���ن هذه تراجع���ًا عن اإلرث
األميرك���ي الداع���م لالحت�ل�ال اإلس���رائيلي
له���ذه الهضب���ة االس���تراتيجية ،بق���در ما
اعتبرته���ا تحفظًا على قانونية ق���رار اإلدارة
األميركي���ة الس���ابقة االعت���راف بالس���يادة
اإلس���رائيلية عليها ،ل���م يحن أوان حس���مه
إل���ى هذه الناحية أو تلك ،ول���ذا فهو ال يرقى
ّ
القانوني حتى .ورأت
إلى مس���توى التهديد
ُ
التحليالت كذل���ك ،أن هذا التحفظ ال يضعف
التأيي���د األميركي التقليدي لماهية الموقف
ً
اإلس���رائيلي إزاء الجوالن ،فضال عن أنه تحفظ
ّ
بـ»تغي���ر الوضع في
تبق���ى فاعليته مرهونة
سورية ..لكننا لسنا قريبين من ذلك» ،كما أكد
المس���ؤول األميركي ُمضيفًا «أن الجوالن ُم ّهم
للغاية ألمن إس���رائيل م���ن الناحية العملية.
وطالما أن الطاغية بش���ار األس���د في السلطة،
وأن إي���ران موجودة ف���ي س���ورية ،وطالما أن
الميليشيات المدعومة من إيران ونظام األسد
نفسه تش���كل تهديدًا أمنيًا كبيرًا إلسرائيل،
فإن الس���يطرة على الجوالن في هذا الوضع ال
تزال ذات أهمية حقيقية ألمن إس���رائيل من
الناحية العملية».
ولدى اس���تعادة وقائع الموق���ف األميركي
إزاء مسألة أهمية الجوالن ألمن إسرائيل ،فإن
ّ
يتغير منذ أكثر
أول ما يطالعنا أنه موقف لم
من  45عامًا ،وتبلور بادئ ذي بدء عبر الرس���الة
الت���ي تلقاها رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية
السابق إس���حاق رابين عام  1975من الرئيس
األميركي آنذاك جيرالد ف���ورد ،وورد فيها ما
يلي« :تدعم الوالي���ات المتحدة موقفًا فحواه
ً
أن اتفاقًا ش���امال مع سورية ،في إطار معاهدة
س�ل�ام ،يج���ب أن يضم���ن أمن إس���رائيل من
هجمات ُت ّ
شن من هضبة الجوالن .كذلك تدعم
الواليات المتح���دة الموقف ال���ذي فحواه أن
الس�ل�ام العادل والدائم ،الذي ال يزال الهدف
ً
الذي نس���عى له ،يجب أن يكون مقبوال من كال
الطرفين .إن الواليات المتحدة لم تبلور موقفًا
نهائيًا من مس���ألة الحدود ،وحينما س���تفعل
ذلك س���تمنح وزن���ًا كبيرًا لموقف إس���رائيل
القائل إن أي اتفاق س�ل�ام مع سورية يجب أن
يشمل بقاء إسرائيل في هضبة الجوالن».
ف���ي العام  ،1991على أعت���اب انعقاد مؤتمر
مديد للسالم في الش���رق األوسط ،كتب وزير
الخارجي���ة األميرك���ي جيم���س بيكر رس���الة
جدي���دة إلى رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية
آنذاك إس���حاق ش���امير ّ
جدد فيها ما ورد في
ّ
رس���الة ف���ورد الس���الفة .وكذلك وج���ه وزير
الخارجي���ة األميركي وورن كريس���توفر العام
 1996رس���الة مماثل���ة إل���ى رئي���س الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو تعيد االلتزام
بما ّ
نصت عليه رسالة فورد.
ه���ذه الرس���الة األخي���رة جاءت ف���ي إثر بدء
اتص���االت بي���ن إس���رائيل وس���ورية برعاي���ة
أميركية في بدايات تسعينيات القرن الفائت،
أعرب فيه���ا رابين على مس���امع كريس���توفر
عن اس���تعداده لالنس���حاب من هضبة الجوالن
ف���ي إطار اتفاق س�ل�ام مع س���ورية ،فيما ُعرف
الحقًا باس���م «وديعة رابين» .وفي صيف 1996
طل���ب نتنياهو ،إبان واليته األولى في رئاس���ة
الحكومة ،من مستشاره السياسي ،دوري غولد،
فحص مكان���ة تلك الوديعة لدى المس���ؤولين
األميركيي���ن ،وخصوصًا بعد أن أك���د وجودها
ش���معون بيريس ،الذي تولى رئاس���ة الحكومة
اإلس���رائيلية مؤقت���ًا بعد مقت���ل رابين .وعقب
فحص مع كريس���توفر أوض���ح األميركيون إلى
الجان���ب اإلس���رائيلي أن الوديع���ة ال تحمل أي
ّ
وتتطرق إلى
صبغة رس���مية ،وكانت ش���فاهية
ُ
س���يناريو افتراضي ،ولذا فهي ليس���ت ملزمة.
وطلب نتنياه���و م���ن اإلدارة األميركية التزامًا
مكتوبًا بمضمون رس���الة فورد يك���ون ممهورًا
بتوقي���ع وزي���ر الخارجية .وبعد أس���ابيع قليلة
أرسلت واشنطن التزامًا كهذا وقعه كريستوفر،
وأرف���ق أيضًا بوثيقة مكتوبة أخ���رى ّ
يقر فيها
األميركيون بأن «وديع���ة رابين» تفتقر إلى أي
مكان���ة ملزمة .وب���ذا ما زالت رس���الة فورد هي
المرجع المؤسس لإلرث الذي تلتزم به الواليات
المتحدة بشأن الجوالن ،وال نحتاج إلى عناء كبير
ً
كي نس���تنتج أن إعادة إنتاجه كانت منضفرة
عل���ى نحو ّ
جلي في تصريح���ات بلينكن ،كما لو
ّ
على ش���كل تأويل من ش���أنه أن يبدد إثارة أي
ّ
القانوني،
مشاعر قلق إس���رائيلية من تحفظه
الذي لن يسري مفعوله في إشعار قريب!
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ُ
ّ
قراءة في دراسة إسرائيلية جديدة :نماذج «حل الدولة الواحدة» وفرص تطبيقها!

																		
من تظاهرة ضد محاولة فرض وقائع استيطانية جديدة في بؤرة حومش المقابة على أرض قرية برقة.

كتب عبد القادر بدوي:
ش���هد العق���د المنصرم مح���اوالت مس���عورة لتفكيك
القضية الفلس���طينية ،أفرزت جملة م���ن التحوالت التي
ألق���ت بظاللها على ُمجريات الصراع العربي -اإلس���رائيلي
عمومًا وعلى القضية الفلس���طينية على وج���ه التحديد.
وجاءت هذه المحاوالت ف���ي ضوء تحوالت واضحة حصلت
في المشهد اإلسرائيلي الذي شهد هيمنة ،شبه مطلقة،
لليمين الجديد -بتياراته المختلفة -وازدياد نفوذ وتأثير
المس���توطنة وأجنداتها السياسية على ُمختلف الصعد،
ُ
وهو م���ا ترجم عمليًا في الممارس���ات اإلس���رائيلية على
ّ
ّ
س���ن «قان���ون القومي���ة» وخطة الضم
األرض ،إلى جانب
ّ
ّ
وعملي���ات االس���تيطان المتزايدة والمس���تمرة ،وتعززت
بدع���م م���ن اإلدارة األميركية ف���ي عهد دونال���د ترامب،
و»اتفاقيات أبراهام» بين إسرائيل وبعض الدول العربية،
والتي وصلت ذروتها في إعالن «صفقة القرن».
ألقت هذه التحوالت بظاللها على القضية الفلسطينية
بش���كل ال ُيمكن تجاهله ،خصوصًا في ظل حالة االنقسام
ّ
والتش���ظي التي يعيشها الفلسطينيون ،وانغالق أي أفق
سياس���ي .في ضوء ذلك ،تزايد الحدي���ث عن «حل الدولة
الواح���دة» كبدي���ل آخ���ر لـ «ح���ل الدولتين» الس���ائد في
الخطاب السياس���ي كحل دائم للصراع ،وليس في النقاش
اإلسرائيلي فحسب.
واس���تمرارًا للنق���اش حول «ح���ل الدول���ة الواحدة» في
الفضاء األكاديمي اإلس���رائيلي ،أصدر معهد أبحاث األمن
القومي اإلس���رائيلي في جامعة تل أبيب الشهر الماضي
دراس���ة بعنوان «نماذج الدولة الواح���دة :جوانب عملية»
ُ
للباحثة بنينا ش���ربيت باروخ )1( ،تجمل فيه النقاش حول
«حل الدول���ة الواح���دة» بنماذجه الممكن���ة والمقترحة.
ونتن���اول هنا أبرز ما ّ
تضمنته الدراس���ة ،مع التركيز على
نم���وذج واحد من النماذج الواردة في الدراس���ة ،علمًا بأن
األفكار الواردة أدناه ،وكذلك المصطلحات مصدرها كاتبة
الدراسة نفسها.
تنطلق ب���اروخ من افتراض مفاده أن الس���نوات األخيرة
ش���هدت نقاش���ًا متزاي���دًا حول م���وت «ح���ل الدولتين»،
واس���تبداله بنموذج «الدولة الواحدة» بي���ن البحر والنهر
كح���ل للصراع الفلس���طيني -اإلس���رائيلي ،ذل���ك بعد أن
اتضح أن���ه ال توجد إمكانية ،في الوقت الحالي على األقل،
لتقس���يم األرض ماديًا؛ بس���بب تذوي���ب /تعتيم «الخط
األخضر» ،واالرتباط الفعلي لـ «يهودا والس���امرة» -الضفة
الغربي���ة -بدولة إس���رائيل ،وه���و ما ُيترجم ف���ي النطاق
األوس���ع في االستيطان اليهودي والنش���اط اإلسرائيلي-
«األمن���ي والمدني» في هذه المناطق ،وه���ذا من الناحية
الجغرافي���ة والمادية .من الناحي���ة الديمغرافية؛ ّ
تدعي
الدراس���ة إن إضافة جميع الفلسطينيين الذين يعيشون
في مناطق «يهودا والس���امرة» إلى دولة إس���رائيل تعني
ّ
ّ
أن الفلس���طينيين سيش���كلون ما يقارب  %40من «سكان
البالد» ،وفي حالة تضمين قطاع غزة أيضًا ُ
سيصبح نصف
س���كان الدولة تقريبًا ( )%50فلس���طينيين .تتناول هذه
الدراس���ة أربع���ة نماذج للح���ل« :دولة واح���دة على كامل
المنطق���ة الواقع���ة بين البح���ر واألردن»؛ دول���ة يهودية
ّ
تتضمن «حكما
على كامل مس���احة فلس���طين االنتدابية
ذاتيا» فلس���طينيا (معازل فلس���طينية منفصلة)؛ اتحاد
فيدرالي ّ
مقسم لمقاطعات /أقاليم يهودية وفلسطينية؛
كونفدرالية فلس���طينية -يهودية .وبما أن النقاش العام
ّ
ُيركز على مسألة ما إذا كان من الممكن إقامة دولة واحدة
يهودية وديمقراطية ،تس���عى الدراس���ة لبحث إمكانية
ّ
ّ
ً
تحقق ذلك عمليًا ،وما إذا كان هذا الحل ُيشكل حال ناجعًا
للص���راع القائم ،وجدوى الوصول إلى هذا النموذج وفرص
نجاح���ه أيضًا ،وبحث ذلك من خالل التقس���يم الجغرافي؛
وض���ع الق���دس؛ قضية الالجئي���ن الفلس���طينيين؛ وضع
المستوطنات؛ المس���ائل األمنية واالقتصادية والمدنية

وغيره���ا؛ الطاب���ع الديمقراط���ي واليهودي إلس���رائيل؛
التداعيات على المواطنين العرب في إسرائيل؛ التداعيات
على السلطة الفلس���طينية ومكانة قطاع غزة وغيرها من
القضايا.
ُ
ُ
تش���ير ب���اروخ إلى أن ح���ل الدولتين ،الحل ال���ذي تقام
ّ
بموجبه دولة إس���رائيلية ودولة فلس���طينية ،قد ش���كل
على مدار وقت طويل ،الحل الرئيس للصراع اإلس���رائيلي-
الفلسطيني في النقاش العام ،وقد أعرب معظم الجمهور
اإلس���رائيلي عن دعمه لهذا الحل ،كم���ا أنه الحل المقبول
ّ
ّ
لغالبي���ة دول العالم والمنظمات الدولي���ة ،وهو ما يتضح
م���ن خالل قرارات مجل���س األمن والجمعي���ة العامة لألمم
المتحدة ذات الصلة .لكن ،مع ظهور «حل الدولة الواحدة»-
ّ
بنماذجه���ا المذك���ورة أع�ل�اه -كبديل آخر لح���ل الصراع،
ينتقل النقاش العام لرفض فكرة إلغاء «الطابع اليهودي»
لدولة إسرائيل؛ حيث أن الغالبية العظمى من المواطنين
اليهود ترفض الفك���رة ،باإلضافة إلى أن غالبية الجمهور
اإلس���رائيلي ُمهتمة بالحفاظ عل���ى «الطابع الديمقراطي»
للدولة.
ّ
تدع���ي باروخ أن الصعوبة في «خل���ق واقع لدولة واحدة
يتم فيها الحف���اظ على الطابع اليه���ودي والديمقراطي
لدولة إس���رائيل» تكمن في اإلشكالية الديمغرافية التي
ّ
تترت���ب على ذلك ُ
(ومش���ار إليها أعاله) ،كم���ا أن النماذج
المقترح���ة إلقامة «دول���ة واحدة» ال تش���مل إدخال قطاع
غ���زة في أراضي هذه الدولة ،حي���ث يعيش في قطاع غزة
حوالي مليونين من الفلسطينيين وهذا ُ
سيضيف تعقيدًا
للمسألة الديمغرافية ،وأن غزة ،وعلى عكس مناطق الضفة
الغربي���ة« -يهودا والس���امرة» في التس���مية اليهودية-
ليس���ت لها أهمي���ة أيديولوجية وال قيمة اس���تراتيجية
كبيرة إلس���رائيل ،كما أنها ال تسعى الستعادتها بالقوة.
ّ
وفي ظل غياب حل لقطاع غزة ،فلن يكون هناك حل كامل
ً
ّ
للصراع .على أية حال ،وس���واء تم ضم قطاع غزة إلى هذه
ّ
الدول���ة أم ال؛ فإن وضع «الدولة الواحدة» س���يترتب عليه
واقع وجود «أقلية» فلسطينية مهمة في الدولةُ ،
سيطلب
منها التخلي عن تطلعاتها القومية ،في ضوء ّنية اليهود
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة ،وهو ما س���يؤدي إلى
ّ
ُ ّ
وسيشكل هذا الصدام واالحتكاك
توتر وصدام «داخلي»،
ّ
تحديًا خطيرًا لالس���تقرار في «الدولة» ،ال ّ
س���يما وأن األمر
ّ
يتعلق بـ «ش���عبين» بينهما س���نوات طويل���ة من العداء
والصراعات الحادة ،كما ظهر ذلك بوضوح في االشتباكات
العنيفة بين العرب واليهود خالل ّ
هبة أيار المنصرم.
ً
عالوة على ذلك ،ترى باروخ أن منح الفلس���طينيين حقوقًا
ّ
مدنية متس���اوية في الدولة ،س���يولد خوف���ًا يهوديًا من أن
يكون لهم تأثي���ر كبير على «المس���توى القومي» ،بطريقة
تتعارض م���ع «المصال���ح القومية اليهودي���ة»؛ أي إلى ّ
حد
محاول���ة إلغاء «الطابع اليهودي للدول���ة» .ومن ناحية أخرى؛
فإن عدم منح الفلس���طينيين الحقوق الكامل���ة في الدولة-
بما في ذلك المواطنة والحق في االنتخاب لس���لطات الدولة
المختلف���ة ،وحرية التنقل والحق ف���ي اختيار مكان اإلقامة،
ّ
وتكافؤ الفرص ...وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو
أي دولة سيجعل هذا الحل مشوهًا ،أي أنها لن تكون دولة.
ُ
تش���ير الدراس���ة إلى أن النق���اش العام ح���ول قضية
ّ
الدولة الواحدة يتركز على مس���ألة ما إذا كان من الممكن
التوفيق بين إقامتها وبين الحفاظ على الطابع «اليهودي
والديمقراطي» لهذه الدولة؛ حيث ُيجادل معارضو الفكرة
بأن دولة واحدة يمكن أن تك���ون يهودية أو ديمقراطية،
لكن ال يمكن أن تك���ون «يهودية وديمقراطية» في نفس
الوق���ت ،ويعود ذلك أساس���ًا إلى القضي���ة الديمغرافية
المعروض���ة أعاله .من ناحية أخرى؛ ُيجادل المؤيدون لهذا
الح���ل بأن ه���ذا مزيج ُمحتم���ل وممكن ،حي���ث يعتقدون
أنه من الممك���ن التنازل عن عناصر معين���ة من الطبيعة
الديمقراطية أو اليهودية للدولة .لكن هذا النقاش ليس
كافي���ًا ،كونه ال يتن���اول الجوانب والقضاي���ا التفصيلية

ُ
المشار إليها أعاله.
وكما أشرنا أعاله ،تتناول هذه الدراسة أربعة نماذج لحل
الدولة الواحدة؛ «دولة واحدة على كامل المنطقة الواقعة
بي���ن البح���ر واألردن»؛ دولة يهودية على كامل مس���احة
ّ
تتضمن «حكما ذاتيا» فلس���طينيا
فلس���طين االنتدابية
(معازل فلس���طينية منفصل���ة)؛ اتحاد فيدرالي ّ
مقس���م
لمقاطع���ات /أقاليم يهودية وفلس���طينية وكونفدرالية
ُ
فلس���طينية -يهودي���ة ،وتق���وم ببحث ف���رص وإمكانية
تطبيق ذلك من خالل القضايا التفصيلية ُ
المش���ار إليها،
والتي ال تقتصر على المخاوف والحسابات الديمغرافية.
هنا سنقوم باستعراض نموذج واحد منها فقط.
دولة واحدة على كل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر
ّ
(ربما تش���مل قطاع غ���زة) :تبحث الكاتبة ش���كل وطبيعة
ّ
تحقق هذا النموذج من خالل قضايا وتفصيالت ال تقتصر
ّ
على الحس���ابات الديمغرافية؛ نتط���رق لبعضًا منها على
النحو التالي:
التقس���يم الجغرافي :في هذا النموذج؛ س���يتم شطب/
إلغ���اء الخط األخض���ر ،وتطبيق القانون اإلس���رائيلي على
المنطق���ة بأكملها وعلى جمي���ع المقيمين ف���ي الدولة؛
سيكون هناك إقليم واحد ّ
موحد للدولة.
ّ
المستوطنات :المستوطنات ستظل في مكانها ،مثل أي
مستوطنة أخرى في البالد.
القدس :س���تكون القدس بأكملها عاصمة إلس���رائيل،
دون الحاجة إلى تقس���يم السلطات ،مع الحفاظ على حرية
الوصول إلى األماكن المقدسة لمختلف األديان.
قضية الالجئين :س���يتم منع عودة الالجئين من الخارج
بس���بب الحس���ابات الديمغرافي���ة ،لكن س���تكون هناك
مح���اوالت من قبل الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة
للعودة «من جانب واحد».
الجنس���ية واإلقامةُ :يصبح جميع الفلس���طينيين الذين
يعيش���ون في الضفة الغربي���ة مقيمين دائمين في دولة
إسرائيل ،وتمنح هذه اإلقامة حقوقًا مختلفة ،بما في ذلك
حق العمل في الدول���ة والحقوق االجتماعية مثل الضمان
االجتماعي والمش���اركة في االنتخابات المحلية .باإلضافة
لذل���ك ،وكما هو الحال في بقية البل���دان ،يحق للمقيمين
الدائمين في بلد ما التقدم بطلب للحصول على الجنسية،
ّ
ّ
ّ
تتضمن متطلبات
عل���ى الرغم من أن عملية التجنس ق���د
معين���ة كالتعبير عن ال���والء للدولة ،وإذا ت���م رفض منح
السكان الفلس���طينيين الجنسية اإلس���رائيلية؛ سيعني
ذلك تركهم بدون جنسية كحل دائم ،وهو ما سيتعارض
مع «الطابع الديمقراطي» إلس���رائيل ،وس���يؤدي ذلك إلى
إنش���اء نظام تمييزي ،مع مس���تويين م���ن المقيمين في
الب�ل�اد وحرمان مجموعة بأكملها من حق تمثيل نفس���ها
على أس���اس قوم���ي .م���ن ناحية أخ���رى ،س���يؤدي ترك
ّ
الفلس���طينيين بدون ح���ق المواطنة إلى خل���ق حالة من
ُ
اإلحباط والعداء للدولة ،وهو ما سيقوض استقرارها.
السلطات الحكومية :تواصل الس���لطات الحكومية مثل
الكنيس���ت والحكومة العمل ،وس���يتمكن جميع مواطني
ّ
الدولة من التصويت والترش���ح لسلطات الدولة المختلفة،
مع إدخال تعديالت حكومية في المؤسس���ات والسلطات
ّ
الحكومية ،تأخذ بعين االعتبار الس���كان الفلس���طينيين،
بما في ذلك إنش���اء السلطات المناس���بة لهم ،مثل آليات
جباي���ة الضرائب والترخيص وتقدي���م الخدمات ،وإذا لم
يكن هن���اك تعاون من «القيادة المحلية الفلس���طينية»،
والذه���اب باتج���اه خي���ار مقاطعة مؤسس���ات الحكم من
جانبهم ،قد تلجأ الحكومة اإلسرائيلية إلى تعيين ممثلين
عنهم إلدارة المستوى البلدي والخدماتي المحلي.
تدخ���ل الفلس���طينيين في الس���لطة :بحك���م وضعهم
ّ
ُ
س���يمنح الفلس���طينيون حق
كمواطنين في إس���رائيل،
التصويت والترشح لمؤسسات الدولة ،ما يعني أن أعضاء
«األقلية الفلسطينية» الكبيرة سيمتلكون نفوذًا سياسيًا
وفرصة للمشاركة في القرارات االستراتيجية في الدولة،

وقد تكون القوة السياس���ية ُ
المحتملة لهم أكبر في ضوء
االنقسامات بين الجمهور اليهودي (االنقسامات اإلثنية).
ّ
يتضمن ذل���ك االعتراف بالحقوق الجماعية لـ
ُويحتمل أن
«ألقلية الفلس���طينية» في الدولة ،بطريقة تشمل تنمية
الهوية والثقافة العربية والحكم الذاتي في مجاالت مثل
التعلي���م والدين والثقافة ،أي الس���ماح لهم بالتعبير عن
المشاعر القومية والثقافية لكن في «دولة يهودية» ،لكن
ً
ذلك لن يكون بديال عن منحهم حقوقا مدنية متساوية.
ّ
حرية الحركة والتنقل :كمقيمين دائمين في إسرائيل،
ّ
س���يتمتع الفلسطينيون بحرية التنقل ،بما في ذلك الحق
ف���ي اختيار مكان اإلقامة ،واالنتق���ال للعيش داخل الخط
األخضر ،وفي نفس الوقت ،سيتمكن مواطنو إسرائيل من
العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية وستحتفظ حكومة
إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الجو والبحر ّ
البر والمعابر
والحدود.
ّ
القضاي���ا األمنية :س���يعزز هذا النموذج بش���كل كبير
التفاعل بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع اليهودي ،ال
ّ
س���يما في ضوء حرية الحركة التي يضمنها .لكن سيكون
من الض���روري إجراء عمليات مصالح���ة فعالة بين اليهود
والفلس���طينيين ،وهذا أمر في غاية الصعوبة بالنظر إلى
العداء التاريخي العميق بينهما ،ما يجعل من فرصة نجاح
هذه العملية ضئيلة جدًا.
الحف���اظ على الطاب���ع اليهودي للدولة :س���يقود انخراط
الفلسطينيين في العملية السياسية في الدولة ،بصفتهم
مواطنين لهم حقوق متس���اوية فيه���ا ،إلى محاولة تغيير
«الطابع اليهودي» لدولة إسرائيل ،لكن من الممكن ترسيخ
الهوي���ة اليهودي���ة للدول���ة بطريقة تجعل م���ن الصعب
تغييرها ،من خالل «دس���تور ُم ّ
حصن» يمنع تآكل «يهودية
الدولة» ،وهذا ليس باألمر الس���هل وس���يواجه الكثير من
الضغوط الداخلية والخارجية ،لكنه ممكن.
الحفاظ عل���ى الطاب���ع الديمقراطي -الليبرال���ي للدولة:
س���يقود حرمان الفلس���طينيين من حقوقهم الكاملة في
ً
الدولة إلى القضاء على «الطاب���ع الديمقراطي» لها .عالوة
على ذلك ،س���يقود وج���ود الفلس���طينيين كمواطنين أو
مقيمين إلى ِّ
تحدي الطابع الليبرالي للدولة (تس���تند هذه
النقطة إلى رؤية استشراقية يهودية).
المواطنون العرب في إس���رائيل :هذا النموذج سيجبرهم
على االختيار بين اس���تمرار ارتباطه���م المدني بالمجتمع
اليه���ودي اإلس���رائيلي والرغبة ف���ي االندماج في���ه ،وبين
االرتباط القومي والديني بالفلسطينيين كمجموعة قومية.
الس���لطة الفلسطينية :س���يتم حل الس���لطة الفلسطينية
ونقل كاف���ة صالحياتها (المح���دودة) إلى س���لطات الدولة،
مع إمكانية اس���تمرار وج���ود بعض الهيئات والمؤسس���ات
التابعة للس���لطة الفلس���طينية ،مثل خدمات الرفاه والصحة
والتعليم ،تعمل ضم���ن نطاق الدولة وموافقتها الكاملة ،كما
سيتم أيضًا تفكيك قوات األمن الفلسطينية وتسليم جميع
ّ
المرج���ح أن يواجه
المعدات واألس���لحة الت���ي بحوزتها ،ومن
ّ
تنفيذ هذه الخطوة مقاومة من الفلسطينيين ،كما لن تتمكن
جميع الكيانات العاملة على الس���احة الدولية باس���م السلطة
الفلسطينية  /فلسطين من االستمرار في تمثيلها دوليًا.
قط���اع غزة :في حال تم ّ
ضم قطاع غزة في هذا النموذج،
فس���ينطبق عليه المذكور أعاله ،وسيكون بإمكان ساكنيه
ّ
التقدم بطلب الحصول على الجنس���ية اإلسرائيلية ضمن
ش���روط الجنس���ية المذكورة أع�ل�اه ،لكن ه���ذه الخطوة
ّ
ستتطلب إعادة السيطرة الفعلية على غزة (بالقوة).
ُ
ُ
تشير الدراس���ة إلى أن هذه الخطوة س���تحدث تغييرًا
جذريًا في بنية وجوهر دولة إسرائيل ،حيث سيتم تطبيق
القانون اإلسرائيلي على كل مساحة فلسطين االنتدابية،
وذلك من خالل:
إقامة دول���ة واحدة ً
بناء على اتفاق مع الفلس���طينيين،
وهذا بعيد المنال.
إقامة دولة واحدة بش���كل قس���ري؛ أي بعكس الموقف

(أ.ف.ب)

ّ
الفلس���طيني ،وهو م���ا س���يترتب عليه عملية اس���تيالء
على كامل األراضي والس���لطات من السلطة الفلسطينية
وتفكي���ك قوات األم���ن الفلس���طينية من جان���ب واحد،
وسيحتاج ذلك إلى الدخول في مواجهة عسكرية كبيرة.

جدوى هذا النموذج؟
ُ
تشير الكاتبة إلى أن مثل هذا النموذج سيلقى معارضة
فلس���طينية حقيقية ،وأن فرصة الحص���ول على موافقة
الفلس���طينيين على هذا النموذج ت���كاد تكون معدومة؛
ّ
ّ
كونه���م ال ُيفضل���ون التنازل ع���ن تطلعاته���م القومية
وتفكي���ك مؤسس���اتهم التمثيلي���ة واالنضم���ام لدولة
إسرائيل ذات «الطابع اليهودي» ،وبدون حقوق متساوية،
لاّ
ّ
إ إذا كان لديه���م تقدير بأن هذه الخطوة س���تمكنهم
من «االستيالء» و»السيطرة» الحقًا على الدولة من الداخل.
م���ن جهة أخ���رى ،تقول الدراس���ة إن مثل ه���ذه الخطوة
ُ
س���تعارضها تي���ارات وقطاعات يهودية واس���عة كونها
س���تقود إلى القضاء على يهودية الدولة ،كما س���ترفض
بعض التيارات أن يت���م القضاء على الطابع الديمقراطي-
الليبرالي أيضًا .إلى جانب ذلك ،ستواجه إسرائيل ضغوطا
كبيرة لالمتن���اع عن هذه الخطوة في حال كانت من جانب
واحد (النقطة ب أعاله).
ُ
أخيرًا ،وفي هذا النموذج ،تذه���ب الكاتبة إلى أن فرص
تطبيق هذا النموذج -ف���ي ضوء ما ورد أعاله -تنطوي على
مخاطر حقيقية؛ فإلى جان���ب تقويضه ،أي هذا النموذج،
ليهودي���ة الدول���ة وديمقراطيتها ،ف���ي كل الحاالت ،من
ّ
المرجح أن يقود تطبيق هذا النموذج بش���كل فعلي ،ومع
هذه المحاذير إلى «انفج���ار داخلي» أو «حرب أهلية» بين
اليهود والفلسطينيين بس���بب العداء التاريخي بينهما.
إل���ى جانب ذل���ك ،يظهر ُ
البع���د االستش���راقي اليهودي
بوضوح لدى كاتبة الدراسة ،حيث ترى أن تطبيق مثل هذا
ّ
سيقوض أيضًا بنية الدولة الليبرالية ومؤسسات
النموذج
الحكم والديمقراطية (في حال منح الفلسطينيين حقوق
مدنية متساوية) بس���بب «الفجوة الثقافية» بين اليهود
والفلسطينيين ،كما سيقود ذلك إلى زيادة نسبة الجريمة
والفقر وزيادة األعباء االقتصادية بسبب الفجوات الدينية
واالجتماعية واالقتصادية بين إس���رائيل ،ومناطق الضفة
ُ
الغربية (وقطاع غزة في حال تم ّ
ضمها) .كما تش���ير أيضًا
إلى أن التجارب األخرى الش���بيهة ل���م تنجح في «توحيد
كياني���ن لهما طبيع���ة وخلفية قومي���ة مختلفة» ،خاصة
في حاالت س���بقها صراعات دموية وح���روب طويلة األمد،
كالصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي.
ً
إجماال؛ تأتي هذه الدراس���ة في سياق نقاش إسرائيلي
ّ
ُمتزاي���د ،في الفترة األخيرةُ ،يح���ذر من تداعيات الوصول
إل���ى وضع ُيصبح فيه «حل الدول���ة الواحدة» خيارا وحيدا،
من خالل استعراض المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا
الحل ،وال ّ
سيما على «يهودية وديمقراطية دولة إسرائيل»،
ُ
ّ
ً
حيث أن النماذج األربعة لهذا الحل ،لن تش���كل حال دائمًا
وناجحًا للصراع ،والس���بب أن هذه النماذج جمعيها تحمل
قدرا كبيرا من االحتكاك بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
الذين يعيشون حالة من الصراع والعداء طويل األمد ،وهو
ّ
ستقوض أي
ما س���يقود في النهاية إلى صراعات عنيفة
ُ
نموذج ف���ي نهاية المط���اف ،ولذلك تش���ير الكاتبة في
ّ
نهاية الدراس���ة إلى أن «حل الدولتين» ،والذي يقوم على
فكرة الفصل بعكس النم���اذج المطروحة ،وعلى الرغم من
ّ
المس���اوئ الكبيرة التي تترتب عليه ،يبق���ى الحل األقل
سوءًا ،الستحالة نجاح أي نموذج غير قائم على الفصل بين
اليهود والفلسطينيين كحل دائم للصراع.

(هــــامــــش)
1 .1رئيس���ة برنامج بحوث القانون واألمن القومي في
معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي.
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(أ.ف.ب)

 -2021عــام تــصــاعــد عــنــف الــمــســتــوطــنــيــن!
كتب باسل رزق الله:
ش���هد الع���ام الماض���ي  2021تصاع���دًا في عنف
المستوطنين ضد الفلس���طينيين ،ورغم أن العنف
المم���ارس من قبله���م ليس حدثًا طارئ���ًا في تاريخ
لاّ
االستعمار االستيطاني في فلسطين ،إ أنه في هذا
العام والذي قبله ،تكثف هذا العنف وجاء على عدة
مستويات ،وبوتيرة أعلى من كل السنوات السابقة.
وإذا كان���ت الع���ادة المتك���ررة للمس���توطنين هي
اقتحام القرى الفلس���طينية وأطراف المدن ،وإحراق
س���يارات أو إتالف محاصيل زراعية ،وخط ش���عارات
ض���د الفلس���طينيين على الج���دران ،م���ع محاوالت
قت���ل واختطاف ،ففي هذا الع���ام وفي الفترة التي
س���بقت وتلت هبة أيار تكثف���ت كل هذه األحداث
ً
سوية ،وشارك المستوطنون الجيش اإلسرائيلي في
متساو تقريبا في يوم  14أيار
عمليات القتل ،بشكل
ٍ
.2021
س���نحاول في ه���ذا التقرير تقديم اس���تعراض
لالعتداءات التي نفذت من قبل المستوطنين خالل
العام الماضي ،ولعملية التش���ابك بين عنف الدولة
والمستوطنين.
ونش���هد حاليًا تصاع���دًا في الحدي���ث عن عنف
المس���توطنين ،ويعود ذلك إلى نشر عدة منظمات
حقوق إنس���ان تقارير تدين هذه االنتهاكات عقب
ً
ً
متابعة حثيثة لها على مستوى المالحقة والتوثيق
والنشر ،وانتقل جزء منها إلى الكنيست ،الذي شهد
عدة نقاش���ات مرتبطة في هذه القضية ،س���نقدم
عرض���ًا موجزًا لها ،من ناحية بداية هذه النقاش���ات
والمواق���ف منها .أم���ا النقطة األساس���ية فهي أن
ً
تصاعد عنف المس���توطنين ليس ظاهرة موسمية
ً
اس���تثناء ،فقد خبره الفلس���طينيون منذ بدايات
أو
مشروع االستعمار االستيطاني في بالدهم ،حتى لو
ً
ارتفعت وتيرته في السنوات األخيرة ،ويجد حماية
أكثر وضوحًا من سياسيين إسرائيليين ،وذلك يعود
إلى خروج الحيز السياسي اإلسرائيلي من التماهي
مع���ه إلى الدفاع عنه ،رغم أن���ه لم يكن في يوم من
ً
األي���ام منفصال عن بني���ة االس���تعمار الصهيوني
لفلسطين.

تصاعد اعتداءات المستوطنين
بحس���ب تقرير مكت���ب األمم المتحدة لتنس���يق
الش���ؤون اإلنس���انية (أوتش���ا) ،الذي غطى األشهر
العشرة األولى من العام  ،2021سجلت  410اعتداءات
من قبل المس���توطنين ضد الفلسطينيين ( 302ضد
الممتل���كات و 108ضد األفراد) ،بازدي���اد عن العام
 2020الذي س���جل فيه  385اعتداء ،وعن العام 2019
الذي ُسجل فيه  335اعتداء.
أم���ا منظمة «يش دين» فقد س���جلت خالل األعوام

الثالثة األخيرة  540اعتداء من المس���توطنين على
أهال���ي الضفة الغربي���ة ،بينما منظمة «بتس���يلم»
أشارت إلى ارتفاع وتيرة هذه الهجمات ،فقد سجلت
في العام الماض���ي  247اعتداء مقابل  192في العام
الذي سبقه.
( )1أم���ا جي���ش االحت�ل�ال ال���ذي ال يوث���ق كاف���ة
االنتهاكات ،فقد س���جل ف���ي الع���ام  2020حوالي
 507اعتداءات من المس���توطنين ،فيما سجل خالل
الستة أشهر األولى من العام  416اعتداء بما معدله
 2.5حادثة في كل يوم .كما أن «يش دين» س���جلت
من���ذ الع���ام  2012حوال���ي  1256اعت���داء عنيفا من
المس���توطنين ،كان من بينها  685اعتداء جس���ديا
و 560اعتداء عل���ى الممتلكات )2( .وبحس���ب أرقام
جيش االحتالل فقد سجل  135اعتداء رشق بالحجارة
من قبل المستوطنين خالل العام الماضي.
خالل هبة أيار ،ش���هد يوم  14أيار استش���هاد 11
ش���ابًا فلس���طينيًا في الضفة الغربية ،استش���هد
 4ش���بان على األق���ل برصاص المس���توطنين الذين
ش���اركوا الجنود بإطالق النار ،ولم يقتصر ذلك على
الضفة الغربية فقد استش���هد موسى حسونة في
مدينة اللد برصاص مس���توطن قبله���ا بأيام ،وثمة
حاالت أخرى استش���هد فيها شبان برصاص الجيش
اإلس���رائيلي كان المس���توطنون مشاركين في هذه
()3
العملية.
وإن أب���رز المواس���م التي تتكث���ف فيها هجمات
المس���توطنين هو موس���م قطف الزيتون ،وبحسب
أرقام «يش دين» التي تابعت الموس���م فقد سجلت
 42اعت���داء (ق���د تك���ون األرق���ام أكثر مم���ا وثقته
المنظمة) 13 ،منها كانت اعتداءات جس���دية ،و17
سرقة محاصيل ،و 12حرق وتكسير أشجار زيتون ،و4
حاالت منع من الدخول إلى األراضي )4( .واستهدف
خالل���ه حوال���ي  8000ش���جرة زيت���ون ،فيم���ا كان
المس���توطنون يتواجدون في المناطق التي تحتاج
إلى تصاريح من أجل الوصول إليها وقطف الزيتون،
ويوجهون الجنود من أجل التضييق على المزارعين
()5
الفلسطينيين.

تكامل العنف واالستيطان
بحس���ب أرقام منظمتي «السالم اآلن» و»يش دين»
فإن حوالي  %63من اعتداءات المستوطنين حصلت
حول البؤر االستيطانية .وتنتشر في الضفة الغربية
حاليًا  150بؤرة اس���تيطانية ،وهي تقوم في محيط
المستوطنات المش���رعنة ،لذلك تنتش���ر البؤر في
محيطها ف���ي رغبة للتوس���ع ،وتس���اهم اعتداءات
المس���توطنين هذه في المزيد من االس���تيالء على
األراضي وإبعاد مالكها م���ن أهالي الضفة الغربية،
فتس���اهم في عملي���ة تس���وية األراض���ي وتقدم
المس���توطنين فيها ،بحماية الجيش اإلس���رائيلي،

وفي جزء كبير من هذه العملية العنيفة أساسًا في
نزع ملكية أهالي الضفة الغربية وس���لب أراضيهم،
يتكامل عنف المس���توطنين مع عنف الجيش الذي
يس���اهم في منع الفلس���طينيين م���ن الوصول إلى
األراضي ومصادر المياه.
يتجلى ذلك في مث���ال األراضي التي كانت مقامة
عليها مس���توطنة حومش ،وت���م إخالؤها في العام
 ،2005والحقًا أقام عدة مس���توطنين مدرسة دينية
على أراضيها ،ورغم أن هذه المدرس���ة لم تش���غل
يوميًا ،إلاّ َّ
أن المنطقة بقيت ش���به خالية وال يقترب
منها الفلسطينيون كثيرًا ،وذلك يعود لالعتداءات
الممارسة من قبل المستوطنين ،ففي العام الماضي
فقط نفذ مس���توطنو المدرسة الدينية في حومش،
عملي���ة اختط���اف لطف���ل كان يتنزه ف���ي المكان
المحيط لموقع المستوطنة المخالة ،وجرى االعتداء
عليه قبل تس���ليمه للجيش ،فيما وثقت «بتسيلم»
من���ذ بداية العام  2020حوال���ي  10اعتداءات نفذت
من مستوطني المدرس���ة الدينية في حومش ،غير
المقيمين فيها
بش���كل دائم )6( .وتسبب في ذلك
ٍ
في إتالف عدة محاصيل في المكان المجاور بس���بب
عدم القدرة على الوصول إليها.
أما المش���هدية التي تظهر التكامل بين الجيش
والمس���توطنين ،فخالل اعتداء ج���رى قبل أيام على
أهال���ي قرية برقة ،حض���ر  15مس���توطنا إلى منزل
يق���ع في بداي���ة القرية ،وهاجموه قب���ل أن يطرقوا
باب المنزل ويعرفوا عن أنفس���هم بأنهم جنود من
الجيش ،مما دفع س���كان المنزل لالس���تجابة لهم،
بعد مشاهدتهم المس���توطن األول يرتدي مالبس
جي���ش االحتالل ،مم���ا دفعهم لفتح الب���اب لينفذ
()7
ً
اعتداء على ساكني المنزل.
المستوطنون
ومنهجية اعتداءات المس���توطنين وتكاملها مع
الدولة ،تظهر من خالل أرقام نش���رتها «يش دين»
حول عملية التقاضي في اعتداءات المس���توطنين،
وتظه���ر أن حوال���ي  %80م���ن الش���كاوى التي تم
تقديمه���ا للنياب���ة العس���كرية اإلس���رائيلية تم
إغالقها ب���دون إجراء أي تحقيق فيها ،وفقط  %4من
الش���كاوى التي تم تقديمها وفتح فيها تحقيق تم
تقديم الئحة اتهام فيها بين األعوام  2013و،2018
و %82م���ن الملفات بي���ن األع���وام  2005و 2018تم
إغالقها بس���بب «أخطاء تقنية» من قبل الشرطة في
العملية القانونية .بعيدًا عن النقاشات حول جدوى
التقاض���ي ومحاولة مالحقة المس���توطنين قانونيا،
تظهر ه���ذه األرقام م���دى التماهي ومن���ح الغطاء
للعنف الذي يمارسه المس���توطنون تحت غطاء من
ً
البنى االس���تعمارية األخرى ،وتقدم بشكل ما دليال
على عدم جدوى وفاعلية عملية التقاضي ،من ناحية
مبدئي���ة وتقنية أيضًا .كما امتنع مس���ؤولو الجيش
والشرطة اإلس���رائيلية من اتخاذ خطوات جدية ضد

المس���توطنين خوفًا من تأثير ذلك على مستقبلهم
()8
السياسي.

«ظاهرة هامشية»؟
ظه���رت بداي���ة النقاش���ات ح���ول اعت���داءات
المس���توطنين في الكنيس���ت ،بع���د تقديم عرض
لتقرير «الس�ل�ام اآلن» و»يش دين» الذي أشرنا إليه
من قب���ل نواب ميرتس والقائمة المش���تركة .ولكن
النق���اش الفعل���ي تصاعد بعد تصري���ح وزير األمن
الداخل���ي عومر ب���ار ليف عقب اجتماعه بمس���اعدة
وزير الخارجي���ة األميركي فيكتوريا نوالند ،واإلعالن
عن نيت���ه مواجهة عنف المس���توطنين ،وجاء ذلك
بع���د مباحثات مع وزي���ر الدفاع اإلس���رائيلي بيني
غانتس ومس���ؤولين في المؤسس���ة األمنية نتجت
عنها مطالبة بالتش���ديد ف���ي تطبيق القانون وعدم
أخذ موقف المتفرج عند اعتداءات المس���توطنين،
والمطالب���ة بزي���ادة عدد قوات الجي���ش في الضفة
الغربية ،ويعود ذلك لتصاعد هجمات المستوطنين
ضد الجيش اإلس���رائيلي ،ومن أجل محاولة الحد من
تصعيد فلسطيني كرد على هذه االعتداءات ،وأيضًا
جاء التصريح في س���ياق اللقاء مع مسؤولين أجانب
في محاولة للحد من مهاجمة إسرائيل دوليًا عليها.
رد رئيس الحكومة اإلس����رائيلية نفتالي بينيت
ً
على تصريحات بار ليف قائال إن عنف المستوطنين
«ظاهرة هامش����ية» ،برغم كل المؤشرات التي تدل
على زيادتها .أم����ا حدة الهجوم على بار ليف فقد
ازدادت عق����ب عملية حومش الت����ي نفذت في 16
كان����ون األول الماضي ،فقد أصدر ح����زب الليكود
بيانًا يعتبر أن الحكومة تحرض على المستوطنين
برغم العمليات الفلس����طينية .أما عضو الكنيست
ع����ن حزب «عوتس����ما يهوديت» إيتم����ار بن غفير
فاعتبر أن كلمات بار ليف س����اهمت في العملية!
بحس����ب توصيفه .ف����ي حين أن أعض����اء االئتالف
ً
الحكومي الذين لم يتعرضوا مباش����رة إلى تصريح
بار ليف ،وعلى لسان أييلت شاكيد وجدعون ساعر،
أكدوا على أهمية المس����توطنين ضمن المش����روع
االستعماري ،فقد قالت ش����اكيد إن المستوطنين
يشكلون جدارًا دفاعيًا إلسرائيل وهاجمت العملية
الفلس����طينية ،كذل����ك أكد س����اعر عل����ى تضحية
المستوطنين من أجل السيطرة على «قلب البالد».
كذلك ش����ارك النائب العربي منص����ور عباس في
إدانة تصريح����ات بار ليف بقوله« :يحظر التعميم
تجاه أي جمهور ،ال المستوطنين وال الحريديم وال
العرب»!
إن اعتداءات المستوطنين ليست ظاهرة فردية أو
حاالت اس���تثنائية ،بل هي تعبير عن بنية مشروع
االستعمار في فلسطين وهي متماهية تمامًا معه،
وتتوافق معه على أدوار معينة ولو ضمنيًا كما سبق

أن أش���رنا ،فيما أن القلق اإلسرائيلي الرسمي منها
وال���ذي بات يعبر عن نخب ضيقة ومحدودة ال يظهر
لاّ
إ عندما تك���ون هناك حالة نضالية فلس���طينية،
أو يك���ون هناك خوف من تصاعده���ا ،فيما تمر في
أوق���ات الهدوء الفلس���طينية ب���دون االلتفات لها،
ويترك المس���توطنون يمارس���ون عنفهم المعتاد
كوجه آخر للعنف االستعماري األوسع.
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جدار حصار غزة.

كتب وليد حباس:
في نهاية العام  ،2021انتهى الجيش اإلسرائيلي
من بناء ج���دار بطول  65كيلومترا ح���ول قطاع غزة.
ّ
وضخت إسرائيل مليارات الشواكل في عملية البناء
هذه التي اس���تمرت حوالي ثالث س���نوات ونصف
الس���نة .وقد دشنت إسرائيل الجدار في مطلع شهر
كانون األول من العام السابق  ،2021من خالل احتفال
رس���مي حضره وزير الدفاع بين���ي غانتس ،ونائبه،
ورئي���س هيئ���ة األركان أفيف كوخاف���ي باإلضافة
إلى رؤس���اء المجالس المحلية للبلدات اإلسرائيلية
المحيطة بغرة .في حفل التدشين ،قال غانتس بأن
الجدار هو مش���روع تكنولوجي من ش���أنه أن يحرم
«حماس» م���ن إحدى الق���درات التي كان���ت تحاول
تطويره���ا وهي األنفاق .وأض���اف أن الجدار يهدف
إلى وضع حاجز حديدي وخرساني وأجهزة استشعار
بين «حماس» وسكان الجنوب .وختم غانتس خطابه
بالق���ول بأن «هذا الجدار سيس���اعد ه���ذه المنطقة
()1
الجميلة باالستمرار في النمو واالزدهار».
هذه المقالة تتناول مشروع بناء الجدار حول قطاع
غزة ،وتنظر إلى إس���رائيل كدولة رائدة على صعيد
العالم في بن���اء جدران العزل ،كفكرة وصناعة باتت
رائجة عالميا ومنتش���رة في العديد من دول العالم
بحيث أن إسرائيل هي بمثابة نموذج يحتذى به.

أوال ،ما هو جدار غزة التكنولوجي اإلسمنتي؟
ب���دأت فك���رة الجدار ف���ي العام  2014ف���ي أعقاب
المعركة التي أطلق عليها الجيش اإلسرائيلي اسم
«الجرف الصامد» .وحس���ب تقرير نهاية العام الذي
أص���دره الجيش اإلس���رائيلي لتلخيص أعماله خالل
 )2( ،2021فق���د بدأ العم���ل في الج���دار العام 2017
واس���تمر نحو ثالثة أع���وام ونصف الع���ام .ويصل
ارتفاع الجدار إلى حوالي  6أمتار فوق س���طح األرض
ويمتد إلى عش���رات األمتار تحت سطحها .ويهدف
الجدار إلى حماية اإلس���رائيليين م���ن خطر األنفاق
التي وقف الجيش عاجزا ع���ن محاربتها ،أو التكهن
بمكانه���ا خ�ل�ال معرك���ة  .2014وقد أق���ام الجيش
اإلس���رائيلي حوالي  6مصانع باطون على طول قطاع
غ���زة لتوفير مواد خ���ام لبناء الج���دار .باإلضافة إلى
ذلك ،اس���تخدم الجي���ش حوالي  140أل���ف طن من
الحدي���د والفوالذ .والج���دار هو الجزء األس���اس من
بنية تحتية تكنولوجية أوسع يطلق عليها الجيش
اسم «الجدار اإلسمنتي الداللي» كون البنية تشمل
عش���رات أبراج المراقبة ،ومئات الكاميرات باإلضافة
إلى وس���ائل إنذار مس���بق ومجس���ات حساسة .في
الحرب اإلس���رائيلية األخيرة عل���ى قطاع غزة ،والتي

اندلعت ف���ي أيار  ،2021ادعى الجيش اإلس���رائيلي
بأن الج���دار الذي كان في المراحل األخيرة من بنائه
كان قد حقق نجاحا مطلقا في إفش���ال األنفاق التي
حفرتها المقاومة الفلس���طينية للتسلل إلى العمق
اإلسرائيلي.

ثانيا ،كيف يختلف جدار غزة عن جدار الضفة الغربية؟
يختلف ج���دار غزة عن جدار الضف���ة الغربية في
العديد م���ن النواحي المتعلقة بمنطق عمل الحدود
الفاصلة ونوعية التكنولوجيا المستخدمة .بالنسبة
لج���دار الضفة الغربية والذي ب���دأ العمل فيه العام
 2002ويمتد على طول  720كم ،فإنه يعمل بناء على
أس���س إثنية -قومية ،أي أنه جدار عازل فيما يخص
الس���كان الفلس���طينيين في الضفة الغربية لكنه
يعتبر ممرا مفتوحا وآمنا بالنس���بة للمس���توطنين.
بمعن���ى أن ج���دار الضف���ة يعم���ل وف���ق المنطق
اإلسرائيلي القائل« :هم هناك ،بينما اإلسرائيليون
هنا وهناك» .لكن جدار غزة يعمل وفق منطق مغاير
وهو أن «الفلس���طينيين هنا واإلسرائيليين هناك».
ه���ذا التميي���ز له دالالت ف���ي األدبي���ات المتعلقة
بدراس���ات الحدود والتي تميز ما بين الجدار العازل
والج���دار الحابس .إن ج���دار غ���زة الحابس يهدف
باألس���اس إلى تحويل غزة إلى س���جن كبير وحبس
س���كانه بداخل���ه دون الحاجة إل���ى تنظيم عبورهم
ومرورهم ،وهو بذلك يح���ول القطاع إلى غيتو كبير.
بينما جدار الضفة ال يهدف إلى حبس سكان الضفة
الفلس���طينيين ،وإنما إلى عزلهم وحس���ب .والعزل
يعني تحويلهم إلى سكان غير مرغوبين أو خطرين،
لكن يمك���ن تنظيم عبورهم وتدفقه���م إلى داخل
إس���رائيل وفق نظام تصاريح يمي���ز ما بين الدخول
لغاي���ات العم���ل ،أو الس���ياحة أو الع�ل�اج ،ويصنف
أصح���اب حق الم���رور من خالل ملف أمني يس���اهم
في عمليات إدارة السكان وتطويعهم وحثهم على
التصرف وفق التوقعات المرغوبة لدى إسرائيل.
من جانب آخر ،ثمة مقارن���ة أخرى يمكن إحداثها
م���ا بين جدار غ���زة وجدار الضف���ة الغربية وتتعلق
بمنطق عمل االس���تعمار االس���تيطاني ألن للجدران
وظيف���ة تتعلق باألرض أيضا وليس فقط بالس���كان
المن���وي عزلهم أو حبس���هم .فج���دار الضفة الذي
أحيانا يطلق عليه الفلسطينيون اسم «جدار الضم»
لم يتم بناؤه تماما وفق مس���ار الخط األخضر ،وإنما
كان في بعض األحيان يتعمق داخل أراضي الضفة
الغربية وقد قض���م منها فعليا حوالي  %10وضمها
إلى إسرائيل كونها أصبحت على الجانب اإلسرائيلي
من الجدار .بينم���ا جدار غزة أقيم تماما على الحدود
الفاصلة ما بين إس���رائيل والقطاع .بالنس���بة لدولة

استعمار اس���تيطاني كإس���رائيل ،فإن األمر يحمل
دالالت هامة فيما يتعلق بعالقة إس���رائيل بأراضي
الضفة الغربي���ة وأراضي قطاع غ���زة .فأثناء عملية
بن���اء جدار الضفة ما بين  2002و( 2005وهي األعوام
التي تم فيها بناء القس���م األكبر من الجدار) تعامل
المخططون اإلس���رائيليون مع جدار الضفة باعتباره
جدارا تخوميا ( )frontierبمعنى أنه تحول إلى أداة
للتوسع اإلسرائيلي على األرض وضم أكبر مساحات
ممكنة من الضفة الغربية إلى إس���رائيل .لكن حتى
بع���د االنتهاء من بناء الجدار ،م���ا يزال جدار الضفة
يعتبر تخوميا في وظيفته كونه مرس���وما بش���كل
متعرج ومعقد جدا ويدخل على ش���كل ألسن داخل
العديد من المناطق لتطويق تجمعات اس���تيطانية
وفصله���ا عن تجمع���ات فلس���طينية داخل الضفة
الغربية .وعليه ،هو ليس بالضبط جدارا عازال ما بين
الضفة الغربية وإس���رائيل بقدر ما هو جدار عازل ما
بين أراضي الفلس���طينيين وأراضي اإلس���رائيليين
حتى داخ���ل الضفة الغربية نفس���ها .في المقابل،
فإن جدار غ���زة ال يعتبر جدارا تخومي���ا ،وانما جدار
فاصل ( )borderويفصل بشكل واضح ما بين أراضي
غزة وأراضي إسرائيل .ففي النهاية ،ال ترى إسرائيل
في أراضي غزة احتياطيا إضافيا من األراضي يمكن
التوسع عليها لفرض السيادة اإلسرائيلية وتوطين
مس���توطنين جدد كما هو الحال في أراضي الضفة
الغربية .ومن هنا ،فإن وظيفة ومنطق عمل جدار غزة
يختلف تماما عن جدار الضفة.

ثالثا ،إسرائيل رائدة عالميا في مجال صناعة الجدران!
في العام  ،1989سقط جدار برلين الذي كان يفصل
ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية .وقد اعتبرت
هذه لحظ���ة فارقة في حياة العالم كونها رمزت إلى
انهي���ار الحدود وتح���ول العالم إل���ى قرية صغيرة
تتس���م الحركة فيه���ا باالنس���يابية والتدفق .لكن
هذا ليس صحيحا؛ بل إن انهيار جدار برلين ش���كل
بداية عهد جديد تحولت فيها الجدران العازلة إلى
موض���ة عالمية .اليوم هناك العش���رات من الجدران
الفاصلة ف���ي العالم والتي تحاك���ي في تفاصيلها
ومنطق عملها الجدران التي تقيمها إس���رائيل .في
مدينة ليما في البيرو مث�ل�ا ،أقام األغنياء في العام
 1985جدارا بطول  6أميال لفصل األحياء الغنية عن
األحياء الفقيرة ويطلق عليه اسم «الجدار المخجل».
في نيقوس���يا في قبرص أيضا ،هن���اك جدار بطول
 120كيلومترا ويفصل ما بين الس���كان المسيحيين
األرثوذكس وما بين الس���كان المسلمين األتراك .أما
في ش���مال المغرب ،فهناك مدينت���ان هما مدينة
سبتة ومدينة مليلة واللتان ما تزاالن تحت السيادة

اإلس���بانية على الرغم من أنهما مقامتان على أراض
مغربية في الق���ارة األفريقية .يحي���ط بكل مدينة
جدار عازل ضخم تم���ت إقامته في العام  1995للحد
من دخ���ول الالجئين األفارق���ة إلى أوروب���ا ،لكنه ال
يمن���ع األوروبيين من دخول أراض���ي المغرب بحرية
شبه مطلقة .ولعل أشهر الجدران الفاصلة هو الذي
يفصل ما بين الواليات المتحدة والمكس���يك والذي
يص���ل طوله إلى حوالي ألفي مي���ل .في العام ،2019
ب���دأ رئيس الوالي���ات المتحدة في حينه���ا ،دونالد
ترامب ،مشروعا جديدا الس���تكمال بعض النواقص
وإضافة حوالي  500مي���ل جديد من الجدار الفاصل
ما بين الدولتين .إضافة إلى ذلك ،هناك جدار صخم
م���ا بين هنغاريا وصربيا يمت���د على طول  100ميل،
وجدار فاصل ما بين الهند وباكستان وما بين الهند
وبنغالديش ،باإلضافة الى عشرات الجدران األخرى.
()3

وتعتبر إس���رائيل رائدة على مس���توى العالم في
تطوير وبناء العوازل والجدران الضخمة .فإس���رائيل
تعتبر دولة الج���دران إذ أنها اقام���ت جدار الضفة
العام  ،2002ثم جدارا مع س���يناء في العام  ،2012ثم
جدارا مع لبنان في العام  ،2018وأخيرا جدارا مع غزة
تم اس���تكماله في العام  .2021لكن صناعة الجدران
بالنس���بة إلس���رائيل ال تتوقف على صب اإلسمنت
ووض���ع الحواجز ،بل إنها صناع���ة ضخمة تقوم على
علوم إدارة الس���كان ،والضبط والمراقبة ،واستخدام
التكنولوجيا المتطورة والتقنيات العالية في حماية
الحدود ومعرفة كل ما يحصل ما وراء الحدود .ولهذا
الس���بب تعتبر إس���رائيل بمثابة «وادي السيلكوم»
في صناعة الجدران إذ إن هناك عش���رات الشركات
اإلس���رائيلية التي تعمل في مجال البحث والتطوير
في كل ما يتعلق بصناعة الجدران والحواجز والعوازل
والبواب���ات اإللكترونية وأنظمة الرقاب���ة المتعلقة
بإدارة الس���كان ،وكل هذه الصناعات تدخل في بناء
الجدران العازلة .أهم الش���ركات في إس���رائيل هي:
شركة أكرشتيان التي لديها مصانع في مستوطنات
داخ���ل الضف���ة وتعمل في مج���ال إدارة الس���كان
وتطوي���ر نظم رقابة وجدران عازلة ،وش���ركة أفكون
القابضة ،ومجموعة أشترون القابضة ،وشركة األخوة
باردارين الحبيبة على الجيش اإلس���رائيلي ،وشركة
كول غيدير وغيرها )4( .لكن إس���رائيل تحولت أيضا
إلى مستقطبة لعشرات الش���ركات العالمية والتي
تقيم معامل وورش���ات تجارب وتصني���ع في أنحاء
إسرائيل والضفة الغربية باعتبار أن المنطقة أرضية
خصبة لتطوير صناعات الجدران العازلة وتسويقها
عل���ى مس���توى العالم .مث�ل�ا ،قامت دول���ة المغرب
باالس���تعانة بالتكنولوجيا والخبرات اإلس���رائيلية

(أ.ب)

لبناء جدار فاصل ما بين المغرب والصحراء الغربية.
( )5كما أن الهند استدعت إسرائيل لتخطيط الجدار
مع باكس���تان .وتعتبر ش���ركة ميغال اإلس���رائيلية
إحدى أهم الشركات األمنية الخاصة والتي تطورت
من خبراته���ا في إس���رائيل وتعمل عل���ى تصدير
صناع���ة الجدران إل���ى العالم .فهذه الش���ركة التي
س���اهمت في بناء جدار إسرائيلي مع سيناء حصلت
على عقود لبناء جدران مماثلة في كينيا والصومال.
وقد نش���رت صحيفة «جروزاليم بوست» تقريرا في
الع���ام  2016يعكس م���دى حضور القط���اع الخاص
اإلس���رائيلي العام���ل ف���ي صناعات الج���دران على
الصعيد العالمي )6( .وبعد فوز ترامب في انتخابات
العام  ،2016ارتفعت أسهمها في بورصة الناسداك
األميركية بش���كل ملموس ألن ترامب كان أعلن عن
نيته االستفادة من الخبرات اإلسرائيلية في تطوير
جدار عازل بين الواليات المتحدة وكندا.

(هــوامــش)
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1يانيف كوبوفيت���ش ،بطول  65كم ح���ول قطاع غزة:
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كان���ون األول  .2021أنظ���ر الرابط التال���يhttps:// :
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2لالطالع عل���ى كل التقري���ر ،أنظر موق���ع الجيش
اإلس���رائيلي على الراب���ط التال���يhttps://bit. :
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accessed January 1, 2022, https://
www.businessinsider.com/photoswalls-cities-borders-creating.9-division-2019
4لالطالع على قائمة كل الشركات اإلسرائيلية
والعالمي���ة المتورط���ة في تطوي���ر صناعة
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ّ
كـارثـ��ة بـيـئـيـ��ة جـديـ��دة فـ��ي س��ـهـل الـحـولـ��ة بـس��ـبـب
َ
ُ
مح��اوالت إخض��اع الطبيع��ة مج��ددًا لمعايير الربح الج ِش��ع!
																							
موت الطيور في الحولة.

كتب هشام نفاع:
ج���اء قرار وزارة الزراعة اإلس���رائيلية ،يوم األحد األخير
من شهر كانون األول الفائت ،باستيراد ماليين من بيض
الدجاج من الخ���ارج ،ليؤكد مرة أخرى مدى تأثير األضرار
البيئية على معيشة المواطنين مباشرة ،وحجم هشاشة
القطاع���ات االقتصادية ،حتى تل���ك المعروفة بمتانتها
والت���ي تحظ���ى بحماية الدول���ة ،حين تق���ف أمام قوى
الطبيعة التي تتعرض للعبث والتخريب.
الحكومة اإلسرائيلية ّ
ترد ّ
مبرر االستيراد إلى «توقعات
بنقصه بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور» .لذا «قامت
بتفعيل إجراء بيطري طارئ لمنع انتشار الفيروس بشكل
أكب���ر» بعد رصد موجة أخيرة منه في  60مزرعة دجاج في
ش���مال وجنوب البالد .أما ما ال تقوله البيانات الرس���مية
فهو األس���باب العميقة لهذه الموجة من التفشي .فقد
رصدت الس���لطات في وقت س���ابق من الش���هر الماضي
اكتشاف عشرات اإلصابات بالفيروس بين الطيور ّ
البرية
في سهل الحولة في الشمال.
وفقًا للمعطيات الرس���مية ،فإن  %65م���ن مزارع إنتاج
ّ
وتس���وق المزارع في المنطقة
البيض تقع في الش���مال.
نح���و  6ماليين بيضة ش���هريا من بين نح���و  200مليون
بيضة تستهلك شهريا في إسرائيل .في البداية أعلنت
ٍّ
وزارة الزراع���ة عن رصد تفش لفي���روس إنفلونزا الطيور
المس���بب ألعراض مرضي���ة في مزرعة للدواجن ش���مالي
البالد ،وتحدي���دًا في بلدة «مرغليوت» بالقرب من الحدود
اللبنانية ،وعزل���ت الوزارة المزرعة الت���ي تضم  244ألف
دجاجة ،وأوقفت تس���ويق البيض منها وأجرت اختبارات
في المزارع القريبة .قبل ذلك ببضعة أيام أبلغت الوزارة
باقتضاب عن إصابة العش���رات من طيور الكركي البرية
بإنفلونزا الطيور في سهل الحولة شمال شرقي البالد.
ّ
لم يمض سوى أقل من أسبوعين حتى بدأ حجم الكارثة
ّ
الطبيعية البيئية يتكشف .بدال من التقارير عن عشرات
اإلصابات بي���ن الطيور البرية الضخمة ،أكدت هيئة البث
العامة ف���ي  28كانون األول ،أنه منذ بدء التفش���ي قبل
عش���رة أيام من ذلك الحي���ن نفقت اآلالف م���ن الطيور،
ّ
ويتوجب التخلص من عشرات الماليين من البيض ونحو
 600ألف دجاجة ،نظرًا لألوض���اع الوبائية الخطيرة ،بعد
انتقال الفيروس إلى مزارع الدجاج.

«الكارثة األسوأ على اإلطالق للحياة البرية في تاريخ البالد»!
دف���ع نفوق آالف طي���ور الكركي المهاجرة ،الس���لطات
إلعالن حظر دخ���ول الزائرين إلى المحمي���ات الطبيعية.
وعلق���ت وزيرة حماية البيئة تم���ار زاندبرغ ،في تغريدة
عل���ى موقع «تويت���ر» ،بأن هذه هي الكارثة األس���وأ على

اإلط�ل�اق للحياة البرية في تاري���خ البالد .أحد العلماء في
سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية ،أوري نافيه ،أوضح
ف���ي حديث لوكالة «فرانس ب���رس» ،أن الفيروس يضرب
إس���رائيل كل عام ،لكن تفش���ي المرض هذا العام أكبر
بكثير مما كان عليه في الس���نوات السابقة ،ووصف عدد
الطي���ور النافقة بأنه «اس���تثنائي»ّ .
وبين أنه ككل عام،
وصل نحو مئة أل���ف من طائر الكركي البري إلى ش���مال
البالد ،منذ تش���رين األول ،وتوقف معظمها في س���هل
الحول���ة ،وهو نقطة أساس���ية في طري���ق هجرتها نحو
أفريقيا.
ومن جهته أكد يوس���ي ليش���م ،عالم الطيور واألستاذ
بقسم علم الحيوان بجامعة تل أبيب ،في تصريح صحافي،
أن المخاط���ر المحتملة ،والش���بيهة بالحاص���ل في حالة
تفش���ي فيروس كورونا ،تكمن في قابلية هذا الفيروس
على التحور لس�ل�االت جديدة .فم���ن الممكن أن تحصل
طف���رات تؤدي إلى االنتقال لإلنس���ان وتتح���ول بالتالي
إلى كارثة صحية واس���عة .بل قالت بعض وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية إنه من الممكن أن يكون األطفال الذين زاروا
المحمية قد لمس���وا أحد طيور الكركي المصابة ،ومن ثم
قد يساهم ذلك في نشر عدوى اإلنفلونزا.
لق���د ت���م العثور عل���ى عدة آالف م���ن الطي���ور ّ
البرية
النافقة ف���ي حقول القص���ب بالحولة .وفق���ًا لتقديرات
ُ
«سلطة الطبيعة والحدائق» ،أصيب خمس طيور الكركي
بإنفلون���زا الطي���ور ،أي م���ا يع���ادل  8000طائ���ر نافق.
وستضطر الس���لطات إلى إخالء  30طنا من جثث الطيور
النافقة ،وأوضحت «الس���لطة» أنه يج���ب تجنب مخالطة
الطيور البرية وإفرازاتها خالل ه���ذه الفترة واإلبالغ عن
الطيور النافقة إلى خط الطوارئ الخاص بها.
وفقًا للمعطيات التي نش���رتها الصحاف���ة مؤخرًا ،فإن
س���هل الحولة كان على مدار العش���رين عام���ًا الماضية،
أكب���ر موقع للطيور ف���ي البالد وواحدًا م���ن أكثر المواقع
الس���ياحية ش���هرة في البالد .ما يقرب من نصف مليون
زائر ي���زوره كل عام ،وبالتالي فإن إغالقه لمدة ش���هر أو
أكثر يمثل ضربة قاسية للسياحة في المنطقة ،خصوصًا
أن  %75من الزوار يأتون إلى الحولة خالل موس���م مكوث
طيور الكركي ،أي خالل فصل الشتاء.
الصحاف���ي اإلس���رائيلي المخت���ص ف���ي الس���ياحة
الطبيعية ،موش���يه غلعاد ،كتب قبل أيام في «هآرتس»
أن ما يحدث هذه األيام في وادي الحولة «كارثة رهيبة».
فكل ي���وم يقترب عدد طيور الكركي النافقة إلى اآلالف.
وهو يصف الصورة القاس���ية «لطيور ب�ل�ا حول وال قوة»،
وهي الت���ي اجتذب «منظرها النبيل» مئ���ات آالف الزوار
سنويًا .وإذا كان عدد هذه الطيور في منطقة الحولة يبلغ
نحو ُعش���ر هذه الطيور في العالم ،فإن نفوق هذا العدد

ّ
الهائل يمكن تعريفه على أنه «إبادة» .ويؤكد الصحافي
أنه «يجب أال يت���م تعريف هذا الحدث عل���ى أنه كارثة
طبيعي���ة .لقد جلبنا نحن هذه الكارثة على طيور الكركي
وعلى أنفسنا بسبب سياس���ة نابعة من مزيج يجمع بين
حب الطبيعة ،وبين الرغبة الجامحة في تنمية الس���ياحة
والجش���ع» .ويضيف أن الموقع هو منتزه للطيور أنش���أه
«الصندوق القوم���ي اليهودي» في التس���عينيات ،بعد
أن تق���رر إعادة إغراق أجزاء من بحي���رة الحولة ،مؤكدًا أن
تجفيف بحيرة الحولة في خمسينيات القرن الماضي هو
الخطيئة األصلية في هذه القصة.
يتابع المقال :لقد ّ
تحول س���هل الحولة بسرعة إلى مركز
ش���ديد الجاذبية .وضعت عربات قادت ّ
الزوار الى مسافات
ّ
قصيرة من الطيور .وه���ذه تركزت بأعداد هائلة في مراكز
مخصص���ة إلطعامه���ا ،حيث يتم يوميًا نثر س���بعة أطنان
من الفول الس���وداني أو الذرة كطع���ام لها يوميًا ،بتمويل
م���ن المزارعين الذين كانوا يأمل���ون في منع طيور الكركي
من اجتياح حقولهم ،ومن جهات أخرى .بالتوازي ،تش���ير
التقديرات إلى أن س���ياحة طي���ور الكركي في الجليل ّ
تدر
نح���و  120مليون ش���يكل في الس���نة .هنا نش���أت الدائرة
المقفلة :بما أن الجهات المس���تفيدة أرادت جذب س���ياح
ال���ى المكان فقد ّ
توجب االهتمام بج���ذب أعداد كبيرة من
طي���ور الكركي .وكي يحدث هذا يج���ب إطعام الطيور ،ألن
هذا يغريها بالبقاء في سهل الحولة وعدم مواصلة مسيرة
الهجرة الطبيعية التقليدية والمنهكة جنوبًا الى أفريقيا.
ّ
أرضية لكارثة قادمة.
لكن هذا االكتظاظ كان بمثابة

«إدارة الموقع تفكر بالمزيد من السياحة وليس بالطبيعة»
يستذكر الصحافي موش���يه غلعاد أنه في مقال ّ
أعده عن
المنطق���ة في مطلع  ،2017قال له أحد المديرين في الموقع:
«من الواضح لنا أيضًا أن بقاء العديد من الطيور المحش���ورة
في مثل هذه المنطقة الصغيرة يمثل مشكلة» .بينما أوضح
الدكتور عميت دوليف ،عالم البيئة في لواء الش���مال التابع
لهيئ���ة الطبيعة والمتنزهات ،في ذل���ك الوقت« :إن إطعام
الحياة البرية ال يروق لنا .لقد ّأدت إضافة الطعام إلى تغيير
أنماط هجرة الكركي» .كذلك ،فإن دان ألون ،الذي كان يدير
حتى وق���ت قريب «مركز الطيور اإلس���رائيلي» في «جمعية
حماي���ة الطبيع���ة» ،انتقد س���ابقًا حقيقة أن برك���ة الحولة
تفتق���ر إلى إدارة بيئي���ة وإلى وعي بيئ���ي ،وقال« :يمكنك
القول إن إدارة موقع الحولة تفكر في المزيد من الس���ياحة
وليس في الطبيعة .لكن الس���ر الحقيقي يكمن في الحفاظ
ّ
على التوازن بينهما» .ويعلق الصحافي بأن هذه هي نتائج
الخلل المريعة والمرعبة التي نشهدها هذا األسبوع.
أما عالم الحيوان البروفس���ور يورام يومطوف فقال« :إن
ما يح���دث للكركي في وادي الحولة كان متوقعًا .فعندما

ُ
ُ
مرض
مرضات (الم ِ
تك���ون كثافة الطيور عالية ،تنتقل الم ِ
 عامل حيوي مس���بب لم���رض من بكتيريا وفيروس���اتوطفيليات) س���ريعًا من فرد إلى آخ���ر .حدث هذا للغزالن
ف���ي مرتفعات الج���والن ،والتي عانت م���ن مرض الحمى
القالعية في الثمانينيات .هناك أيضًا ارتفعت الكثافة
بشكل كبير بس���بب القرارات البش���رية وكانت النتيجة
نفوقًا جماعيًا آلالف الغ���زالن .تجري حاليا عملية مماثلة
في رمات أبيب في ش���مال تل أبي���ب ،حيث يؤدي إطعام
القط���ط الضالة إلى زي���ادة أعداد حي���وان القنفذ الذي
يتغذى على نفس الطعام .هذه الحيوانات مصابة بمرض
َ
(الجرب) وهو يسبب ألما شديدا لمن يعانون
جلدي خطير
منه .تم إحضار المئات من هذه القنافذ إلى مستش���فى
الحيوان���ات البري���ة في حديق���ة الحيوانات «س���فاري»
في الس���نوات األخيرة .إن ما ّ
يوحد ه���ذه الحاالت هو أن
ما يس���مى بالنوايا الحس���نة لدى قليلي المعرفة تسبب
أحيانًا قدرًا كبيرًا من الضرر».
ويخل���ص الكاتب :لقد جلبت طيور الكركي في س���هل
الحولة مرض إنفلونزا الطيور إلى إسرائيل أثناء هجراتها.
وأب���رز نتائج هذا الوب���اء نراها في النقص الكاس���ح في
البيض في الحوانيت في جمي���ع أنحاء البالد .لقد ُدمرت
حظائر دجاج كاملة في بعض البلدات .ولكن قد يكون من
المفيد اآلن رفع رؤوسنا من صحوننا الخاص ،كي ندرك أن
التدخل غير الحكيم في السيرورات الطبيعية قد يتسبب
م���رة أخرى في كارثة بيئية خطيرة ومحزنة جدًا .إن هذه
ليس���ت كارثة طبيعية بل إنها كارثة إنسانية بالكامل.
س���يتم إعادة فتح ه���ذه المنطقة الس���ياحية للجمهور
في األس���ابيع المقبلة .ليبقى السؤال الكبير الذي يحتاج
مديروها إلى طرحه على أنفس���هم هذه األيام ،هو ما إذا
كانوا سيستمرون في نفس المسار.

تكررت بشتى األشكال وسببها عنف ّ
خطايا ّ
التوسع واألرباح
وفقًا لموسوعة المصطلحات في موقع «مدار» فإن بحيرة
الحولة عبارة ع���ن المجمع المائي لنه���ر األردن الجبلي.
وتقع هذه البحيرة بين بحيرة طبريا الواقعة إلى جنوبها،
ومنحدرات جبل الش���يخ الواقعة إلى ش���مالها ،وهضبة
الجوالن إلى الش���رق منها ،وجبال الجليل الش���رقية إلى
الغرب منها .ه���ذه البحيرة تكونت نتيج���ة تجمع مياه
الجب���ال التي جرفت معها أيضا كميات من الطين مكونة
بحيرة صغيرة في غاية الجم���ال .وما يميز هذه البحيرة
أنه���ا كونت في أرضيتها جرنا كبي���را ّ
صعب خروج الماء
م���ن البحيرة .ومع تراكم كميات م���ن الطين والمجروفات
وارتفاع مصب البحيرة باتجاه نهر األردن الجبلي ،تكونت
المس���تنقعات في ش���مالي البحيرة .واكتس���ت البحيرة
باألعش���اب الكثيف���ة التي ش���كلت عامل ج���ذب لطيور
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(وكاالت)

ن���ادرة وحيوانات بحرية كالجاموس الذي انتش���ر فيها،
وكذلك النتش���ار مرض المالريا في المناط���ق المجاورة.
واس���توطنت المنطقة عشرات القبائل والعشائر العربية
الفلس���طينية معتمدة في رزقها على تربية الجواميس،
وقطع القصب وبيعه في الس���وق إلنتاج أش���غال قشية
وقصبية ،وبعضهم اعتمد على صيد األس���ماك أو زراعة
األرز بمس���احات محدودة ،وذلك لوفرة كميات من المياه
التي يحتاجها هذا الفرع الزراعي.
نجح الصندوق القومي اليهودي بش���تى األالعيب في
السيطرة مساحات شاسعة من أراضي البحيرة في أعقاب
صفق���ات عقدها وكالؤه مع مالكي ه���ذه األراضي ،حيث
وصل���ت إلى أيدي المؤسس���ة الصهيونية قرابة  57ألف
دونم م���ن مجمل مس���احة البحيرة واألراض���ي المجاورة
لها .وش���رعت الوكالة اليهودية بإقامة مستوطنات لها
في مناطق الحولة ابتداء من العام  .1934وكان الش���اغل
األس���اس لهذه المس���توطنات هو الس���يطرة على مزيد
من األراض���ي واس���تصالحها لزراعة أن���واع مختلفة من
المحاصي���ل الزراعية .وقررت حكومة إس���رائيل في فترة
رئاسة دافيد بن غوريون في مطلع الخمسينيات الشروع
بعملية تجفيف مساحات شاسعة من البحيرة لالستفادة
من مساحات واسعة من األراضي الزراعية .انطلق مشروع
تجفي���ف البحي���رة في الع���ام  1951وانتهى ف���ي العام
 .1958وحولت مس���احة  70ألف دون���م تم تجفيفها إلى
المستوطنات لالستفادة منها في الزراعة .لكن باعتراف
كثيرين ،عملية تجفيف البحيرة كانت خطأ فادحا ،لكون
عملية التجفيف خلقت مشاكل عسيرة ،منها هبوط في
األراضي التي انتشرت فيها المستنقعات ،ما يؤدي إلى
فيضانات مائية مستقبلية ،ولحقت أضرار بمناطق الفحم
الحج���ري التي اكتش���فت في المنطقة بع���د تجفيفها،
وه���ذه المناطق تعرضت إلى احتراق في الصيف ،ما أدى
إلى انجراف مساحات من التربة ،ولم تعد البحيرة تشكل
مجمعا للطين المجروف والذي كان يصل إلى بحيرة طبريا
ويساهم في عملية التوازن فيها.
اليوم باتت جميع الس���لطات والمؤسس���ات الرس���مية
ّ
اإلسرائيلية تعترف بالخطأ الفادح الذي تمثل بتجفيف
مجمعات المياه في الحولة ،وهو ما كان جزءًا من مش���روع
االس���تيطان العام ،واالستيطان المسمى زراعيًا على نحو
ّ
التوسع واالستيطان األيديولوجي
خاص .إن اجتماع نهم
ّ
مع جش���ع جناي���ة األرب���اح ومراكمتها بفوقي���ة ال تعير
الطبيع���ة وتوازناتها االنتباه الضروري وال الحذر الواعي،
ّ
ك���رر الخطايا في هذه البقعة الطبيعية المتميزة .التبلد
ّ
بعقائدي���ة منغلقة نحو المكان وتقديس للربح
المدفوع
ووضع���ه فوق أي قيمة ،هو الس���بب العميق في الكارثة
الراهنة وما سبقها من كوارث في سهل الحولة البديع.
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