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* أستاذ اجلغرافيا السياسية في "جامعة بن غوريون" في بئر السبع. املقال مترجم 

عن االنكليزية.

ملّخص
إلسرائيل/  السياسية  للجغرافيا  احلالية  املرحلة  املقالة  هذه  حتلل 
ب� "االندماج الظالم"، الذي يبدأ خالله  فلسطني، التي تسمى هنا 
اإلسرائيليون  القادة  يطنطن  فيما  بالتراجع،  الصهيوني  االستعمار 
ممارسات  مع  املرحلة  هذه  تترافق  فلسطينية.  لدولة  علنيا  بدعمهم 
اضطهادية تزداد عمقا على جانبي اخلّط األخضر، ومع موجات من 
العنف املتصاعد، ومع تكثيف العنصرّية في اخلطاب وفي السياسة.  
وحتاجج املقالة بأن مزج هذه النزعات ينتهي إلى عملية تهدف إلى 
بناء "األبرتهايد الزاحف"، الذي تقوم إسرائيل من خالله مبأسسة 
تدريجية ألمناط متعددة من "الفصل وعدم املساواة" في األراضي 
الواقعة بني نهر األردن والبحر، إذ يتم حصر الفلسطينيني في غيتوات 
مجزأة، "سوداء" )محرومة من احلقوق(، و "ملّونة" )مهمشة(، 
منسابًا  ال��ب��الد-  ك��ام��ل  األرض-  ف��ي  ال��ي��ه��ودي  ال��ف��ض��اء  يبقى  فيما 

أورن يفتاحئيل )*(

ومتمكنا، ينحرف بالتدريج ويعمل تدريجيا على إلغاء الفصل بني 
إسرائيل واملناطق الفلسطينية املهّودة. إن الظهور التدريجي لالحتالل 
العدواني، واالستيطان الكولونيالي، واحلكومة اإلثنوقراطية، إضافة 
االقتصادية  والليبرالية  االنتقائية  اإلثنية  الدميقراطية  املمارسات  إلى 
باضطراد  متثل  فلسطني  إسرائيل/  يجعل  ذلك  كل  واالستقطاب، 

نظام أبرتهايد.

دولتني  مفهوم  ح��ول  قوميا  إج��م��اع��ا  نخلق  أن  ف��ي  ت��دب��رن��ا  "ل��ق��د 
لشعبني"

)بنيامني نتنياهو، 5 متوز 2009(1 

إن هذا التصريح األخير لرئيس احلكومة اإلسرائيلية في توضيح 
إجنازات حكومته خالل املائة يوم األولى لها، يجعل جميع مراقبي 
الصراع الصهيوني- الفلسطيني يفركون أعينهم غير مصدقني. هل 
ميكن أن يكون قائد الليكود املتعنت، ورافع لواء الدولة اليهودية، 

قد آمن اآلن بحّل الدولتني السلمي؟

بني الكولونيالية واإلثنوقراطية:

األبارتهايد الزاحف في إسرائيل/ فلسطني
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إن طرحي األساس هو أن احلركات التي تبدو متناقضة، هي جزء من مرحلة 
ـ اصطلحت على  توّلد عملية  واحــدة". وهي  دولة  دولتان وال  "ال  تؤّطر حالة 
تسميتها "األبرتهايد الزاحف" ـ غير معلنة، ولكنها عملية بناء تتّم من خاللها 
والفلسطينيني  لليهود  السياسية  مأسسة حدود ظاملة في عالقات اجلغرافيا 
حتت النظام اإلسرائيلي بني نهر األردن والبحر. هذه العملية تفسر دمج الضفة 
الغربية املستعمرة، وقطاع غزة احملاصر، وإسرائيل، في نظام حكم واحد، يدار كليا 

من قبل الدولة اليهودية، التي يبدو أنها تكتسب بالتدريج سمات األبرتهايد.

للسياسة، بوضعها  املفترضة  النقلة  الضوء على  املقالة  تلقي هذه 
وسط اجلغرافيا السياسية املتغيرة إلسرائيل/ فلسطني، حيث تتضح 
دعمهم  عن  صهيونيون  قادة  يعلن  ناحية،  من  متناقضتان:  نزعتان 
لسالم يقوم على دولة فلسطينية، مرفقني ذلك بحوادث انسحابات 
إسرائيلية من بعض املناطق، ومن ناحية أخرى، يستمّر اإلصرار على 
ممارسات كولونيالية واضطهادية تعمل على مزيد من تهويد الفضاء 
املتنازع عليه وترفض للفلسطينيني � على جانبي اخلّط األخضر � حتقيق 

حقوقهم املشروعة2.
إن طرحي األساس هو أن احلركات التي تبدو متناقضة، هي جزء 
من مرحلة تؤّطر حالة "ال دولتان وال دولة واحدة". وهي توّلد عملية 
� اصطلحت على تسميتها "األبرتهايد الزاحف" � غير معلنة، ولكنها 
عملية بناء تتّم من خاللها مأسسة حدود ظاملة في عالقات اجلغرافيا 
السياسية لليهود والفلسطينيني حتت النظام اإلسرائيلي بني نهر األردن 
والبحر. هذه العملية تفسر دمج الضفة الغربية املستعمرة، وقطاع غزة 
احملاصر، وإسرائيل، في نظام حكم واحد، يدار كليا من قبل الدولة 
اليهودية، التي يبدو أنها تكتسب بالتدريج سمات األبرتهايد. تبعا 
لذلك، فإن التصريحات املتكررة لقادة إسرائيل حول الدعم اللفظي 
لدولة فلسطينية، عملت على جعل هذه العملية الظاملة شرعية، بدال 

من أن تقود إلى نهاية لالستعمار الصهيوني، وإلى حّل للصراع.
حيث   � "إثنوقراطي"  بأنه  اإلسرائيلي  النظام  عّرفت  سبق،  فيما 
كّل  على  هنا(  التهويد  )وه��و  لإثنوقراطية  الشامل  املنطق  يسيطر 
األقاليم، بالرغم عن الفروق بني أوضاعها القانونية والسياسية، مثل 
االحتالل، والسيادة غير املقيدة لالستيطان، واحلصار، واالستعمار 
كيف  إلظ��ه��ار  التحليل،  ه��ذا  على  تبني  هنا  وحجتي  ال��داخ��ل��ي. 
تعّمق  عملية  إلى  الوقت  خالل  توصل  اإلثنوقراطية  تناقضات  أن 
ظروف "الفصل والالمساواة" في إسرائيل/ فلسطني. في ظّل هذه 
األوضاع، يتمتع اليهود بحاالت "انتظاٍم" نسبي، وبسيطرة سياسية 
وقانونية، بينما يقسم الفلسطينيون إلى سلسلة من اجلماعات األولية، 

كّل منها حتصل على "رزم" مختلفة ومتدنية من احلقوق والكفاءات. 
وفي ظّل هذه العملية، يظل الفلسطينيون محصورين باضطراد داخل 
اليهود  يتواجد  بينما  الغيتوات "السوداء" و"امللونة"،  سلسلة من 
املهّودة  الغربية  الضفة  وفي  إسرائيل  في  نسبيا،  مفتوحة  مواقع  في 

على حّد سواء.
آليات اللبرلة االقتصادية والعوملة اإلسرائيلية األخيرة، التي أرست 
الواقع وضع "املختلف  بعض اإلمكانيات الدميقراطية، أثارت في 
وغير املتساوي" بتأثير إيجابي على اجلماعات اليهودية أساسا، بينما 
استثنت الفلسطينيني عموما. وهكذا، في الوقت نفسه، وسعت هذه 
والطبقية  )عرقية(  اإلثنية  على  تقوم  التي  الفجوات  تلك  التغييرات 

واإلقليمية.
وقبل اخلوض بشكل أعمق في املواضيع، من املهم أن نحدد بعض 

املصطلحات األساسية.
املجموعات  ب��ني  الفصل  فيه  يتم  نظاما  يعني  "األب��رت��ه��اي��د"  إن 
تفضيلي متييزي )شرعيا  السكان على أساس  والتعامل مع  بالقوة، 
هوياتهم  ق��اع��دة  وعلى  ال��دول��ة،  ق��ان��ون  على  باالعتماد  وواق��ع��ي��ا( 
"الدميقراطية"  مثل  النظم  أمن��اط  من  كغيره  األبرتهايد،  اجلمعية. 
و"الثيوقراطية" و"الدكتاتورية"، أصبح مصطلحا عاما، قد يختلف 
جنوب  في  النماذج  أشهر  مع  املبدأ(  في  ليس  )لكن  التفاصيل  في 
أفريقيا3. و"اإلثنوقراطية" تعني نظاما تستولي فيه على الدولة جماعة 
قومية إثنية سائدة، وتستخدمها في تعزيز أجنداتها اإلثنية السياسية 
القوة.  وامل��وارد وبنى  املتنازع عليه  الفضاء  ب��األرض، في  واملتعلقة 
حكم  لنظام  الشكلية  الوجوه  ببعض  تتسم  اإلثنوقراطيات  ومعظم 
دميقراطي. أما "الكولونيالية" فتعني عملية استيالء، تقوم فيها دولة 
أو جماعة سائدة باقتحام الفضاء واملوارد اخلاصة بجماعات أخرى، 
بهدف استغاللها وإخضاعها، مع رفض االعتراف بحق اجلماعات 
في تقرير املصير والتحكم باملوارد4. وأخيرا، فإن وحدة حتليل النظام 
اإلسرائيلي في هذه املقالة تغطي إسرائيل/ فلسطني بالكامل. يأتي 
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قد تقام دولة فلسطينية نتيجة للضغط الدولي، الذي تقوده إدارة باراك 
أوباما. مع ذلك، فإن التحليل الذي أقّدمه هنا يظهر أن مثل هذه الدولة لن 
تتمتع بالسيادة الكاملة وال التواصل، فما هو مقترح من الدوائر اإلسرائيلية 
والدولية، قد ال يحّل الصراع الصهيوني- الفلسطيني لكنه سيكون جزءا من 

عملية "فصل عنصري" معّدلة.

ذلك لسبب بسيط هو أن التقومي الصادق لطبيعة أّي نظام، يستلزم 
فحص املساحة الكلية التي يسيطر عليها.

نقلة إستراتيجية؟ 
خالل اخلمسة عشر عاما املاضية، حدث تغير ملموس في اخلطاب 
الذي يتبناه قادة إسرائيل جتاه إدارة الصراع الصهيوني- الفلسطيني 
وحّله. جاء ذلك بعد عقود من الرفض العنيد حلّق الفلسطينيني في 
تقرير مصيرهم وفي إقامة دولتهم، ومن دعم للتوسع اليهودي في 

املناطق الفلسطينية احملتلة، واملناطق الفلسطينية داخل إسرائيل. 
يبدأ اخلطاب اجلديد من استعداد ]رئيس احلكومة األسبق إسحق[ 
السياسية  و"احل��ق��وق  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  االع��ت��راف  راب��ني 
القومية الفلسطينية" التي تكّرست في اتفاقيات أوسلو، وفي كامب 
ديفيد باراك، وفي مفاوضات طابا من أجل دولة فلسطينية، إضافة 
إلى االنسحاب من لبنان. وقد أصبح التغير أكثر وضوحا عندما حظي 
بدعم قادة قوميني ميينيني مثل شارون وأوملرت ونتنياهو، بنوا سيرهم 
في  العنيف  والعدوان  الصهيوني  االستعمار  تشجيع  على  السابقة 
محاولة لتحقيق ما أسماه كيمرلينغ بشكل مالئم "التطهير السياسي" 
)politicide( للفلسطينيني5. أما في السنوات األخيرة، فقد غّير 
دائما(. على سبيل  أفعالهم  بالضرورة  )وليس  لغتهم  القادة  هؤالء 
املثال، خالل سنوات حكمه كرئيس للحكومة، 2006 � 2009، 
سعى إيهود أوملرت للتفاوض مع إدارة عباس على حّل دولتني، وفي 

دفقة من صراحة نادرة أعلن:
"إقامة دولة فلسطينية مصلحة إسرائيلية حيوية... والفشل في 
التوصل إلى حّل سلمي وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة قد يجّر 
إسرائيل إلى صراع أبرتهايد على طريقة جنوب أفريقيا... مثل هذا 

السيناريو، كما قال، سوف يعني أن دولة إسرائيل قد انتهت6".
كان هذا املوقف مدعوما من وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، التي 
احلزب  اإلسرائيلية، وهو  األح��زاب  أكبر  كادميا،  اآلن حزب  تقود 
الذي ركزت حملته بقوة على أفق الدولتني في انتخابات 2009. 

وفي وقت أقرب، كما أشير من قبل، عمد رئيس احلكومة اجلديد/ 
القدمي بنيامني نتنياهو � الذي ظّل معارضا صلبا لسنوات � إلى تغيير 

االجتاه، ووافق على إقامة دولة فلسطينية )منزوعة السالح(7. 
هذا التحول كان جليا بقوة خالل فترة حكم أريئيل شارون، 2001 
� 2005، وهو "األب الروحي" لالستعمار اليهودي في األراضي 
الفلسطينية، والقائد العسكري العدمي الرحمة، املصمم على تدمير 
القومية واحلقوق الفلسطينية. الحظوا، على سبيل املثال، تصريحيه 

التاليني:
للفلسطينيني...  فارغة  تنازالت  هناك  تكون  لن  قيادتي  "حتت 
قطاع  في  انعزاال  املستوطنات  ]أكثر  داروم  وكفار  نيتسارمي  ومصير 
غزة- الباحث[ شبيه مبصير تل أبيب" )أريئيل شارون، 11 كانون 

األول 2002(.
"من املستحيل اإلبقاء على 5ر3 مليون فلسطيني حتت االحتالل � 
أجل، إنه احتالل، وهو سيء إلسرائيل... إن السيطرة على 5ر3 
مليون فلسطيني ال ميكن أن تستمّر إلى األبد" )أريئيل شارون، 26 

كانون األول 2003(.
اللذان أطلقا في مدة زمنية قصيرة مدتها 12   � التصريحان  هذان 
شهرا � يشكالن متاما صدى وجهات نظر متعارضة حول نيات إسرائيل 
جتاه األراضي الفلسطينية احملتلة. وفوق ذلك � وبعكس معظم القادة 
اإلسرائيليني � حّول شارون نواياه إلى فعل ملموس، بقيادة انسحاب 
عسكري من طرف واحد، وبإخالء 25 مستوطنة يهودية في قطاع غزة 
وشمال الضفة الغربية. وكانت تلك هي املرة األولى التي أجلت فيها 
إسرائيل طوعيا مستوطنني من أراض تعتبرها وطن اليهود، وهي، 

فلسطني/ أرض إسرائيل، بني نهر األردن والبحر.
التحركات من قبل  التحول؟ هل هذه  النظر إلى هذا  كيف ميكن 
سلسلة من رؤساء حكومة ميينيني، تسير نحو ممّر السالم الذي طال 
انتظاره؟ هل نحن متوجهون اآلن نحو نهاية االستعمار اإلسرائيلي، 

كجزء من حّل الدولتني؟
إجابتي سلبية. حجتي في ذلك أن التحول األخير واضح متاما، 
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وراء االندفاع نحو التماسك والفصل، جاءت حتركات إسرائيل في الغالب 
مواقع  إقامة  ناحية، تضمنت سياسات عدوانية مثل  ومتناقضة. من  مرتبكة 
استيطانية جديدة تخلق "أسافني" بني التجمعات الفلسطينية احمللية، وتسريع 
توسيع املستوطنات اليهودية القائمة، وزيادة املمارسات البشعة "ضّد اإلرهاب" 
وغير  الضخم  الفصل  جــدار  وإقامة  املدنيني،  ضد  الدولة  إرهــاب  باستخدام 
الشرعي في الضفة الغربية؛ إضافة إلى ثالث سنوات من حصار غزة، وهجوم 

شديد التدمير على جنوب لبنان وغزة.

وهو يعرض ظهور مرحلة جيو- سياسة جديدة، ويبرز غياب أجندة 
"إسرائيل الكبرى". على أية حال، هذا التغير غير مؤهل للقيادة 
دولة  وال  املنظور،  املدى  في  للحياة  قابلة  فلسطينية  دولة  إقامة  إلى 
دميقراطية واحدة بني األردن والبحر. إنه مييل أكثر إلى تعميق عملية 

مأسسة واقع األبرتهايد وإلى جعله شرعيا.
قد تقام دولة فلسطينية نتيجة للضغط الدولي، الذي تقوده إدارة 
باراك أوباما. مع ذلك، فإن التحليل الذي أقّدمه هنا يظهر أن مثل 
هذه الدولة لن تتمتع بالسيادة الكاملة وال التواصل، فما هو مقترح 
الصهيوني-  الصراع  الدوائر اإلسرائيلية والدولية، قد ال يحّل  من 
الفلسطيني لكنه سيكون جزءا من عملية "فصل عنصري" معّدلة.

هذا ليس أمرا حتميا، ألن دولة فلسطينية قابلة للحياة وكاملة السيادة 
كتطبيق للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيني )دون التضحية باحلقوق 
اإلسرائيلية املشروعة( ميكنها أن توصل املنطقة إلى االستقرار. مع 
ذلك، فإن مسيرة سلمية كهذه تتطلب من اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
التي  األساسية  املواضيع  مع  يتعاملوا  أن  اإلسرائيليني،  وخصوصا 
تشكل الصراع، مثل تداعيات النكبة، ومحنة الالجئني، والقدس، 
والتحكم باألرض، ومستقبل الفلسطينيني داخل إسرائيل. وال يبدو 
الشريك  أميركا،  ذلك  في  مبا  سياسية،  قوة  توجد  أن  احملتمل  من 
متلك  العربية،  وال��دول  امل��ت��رّددة،  وأوروب��ا  إلسرائيل،  اإلمبريالي 
االنحدار  وتوقف  القضايا،  هذه  مع  للتعامل  إسرائيل  تدفع  سلطة 

نحو جغرافيا األبرتهايد.

مرحلة جديدة
لألرض  السياسية  اجلغرافيا  في  األخ��ي��رة  املرحلة  مخططات  إن 
معقدة، مبا في ذلك إعادة التعديالت املدروسة، وبعض االنكماش 
في املشروع الكولونيالي الصهيوني، مع أشكال جديدة للسيطرة على 
فلسطني والفلسطينيني. املرحلة اجلديدة تأتي بعد سنوات من التوسع 
الصهيوني الدميوغرافي واملكاني الذي لم ينقطع، وهو يتمثل بالسماح 

للهجرة اليهودية فقط، واإلدارة العسكرية احلازمة، وبناء أكثر من 
800 مستوطنة داخل أراضي إسرائيل، وأكثر من 200 مستوطنة في 
األراضي احملتلة، واملصادرة الهائلة لألرض، ومحاوالت ال تنازل 

فيها لتهويد إسرائيل/ فلسطني بكاملها.
االنتقال إلى املرحلة اجلديدة حدث تدريجيا، كرد فعل لسلسلة من 
األحداث التي أبرزت عدم استقرار الزخم الكولونيالي السابق، مثل 
االنتفاضتني، و"اإلرهاب االنتحاري" ضّد املدنيني اإلسرائيليني، 
املتزايدة  والضغوط  غزة،  من  صواريخها  وحملة  حماس  وصعود 
على االستعمار اإلسرائيلي غير الشرعي، ضمن ظروف دولية تزداد 
عداء. وقد بدأت النخبة اإلسرائيلية تدرك أن مزيدا من التوسع ومن 
االضطهاد يجلب معه أثمانا أمنية واقتصادية واجتماعية، تتناقض مع 

األجندات الشعبية املتزايدة للعوملة وحترير االقتصاد. 
إس��رائ��ي��ل  س��ع��ت  ل��ل��م��ص��احل��ة،  حقيقية  إرادة  غ��ي��اب  ظ��ل  وف���ي 
للسيطرة على إسرائيل/ فلسطني لتقليص العنف والثمن. وجاءت 
اإلستراتيجيا الكلية في الفصل األحادي اجلانب والظالم، الذي أدى 
إلى خلق جغرافيات متوازية للفلسطينيني واليهود في الضفة الغربية، 

وإلى إخالء غزة والتأكيد على التفرقة الظاملة داخل إسرائيل8.
وراء االندفاع نحو التماسك والفصل، جاءت حتركات إسرائيل 
في الغالب مرتبكة ومتناقضة. من ناحية، تضمنت سياسات عدوانية 
مثل إقامة مواقع استيطانية جديدة تخلق "أسافني" بني التجمعات 
القائمة،  اليهودية  الفلسطينية احمللية، وتسريع توسيع املستوطنات 
وزيادة املمارسات البشعة "ضّد اإلرهاب" باستخدام إرهاب الدولة 
ضد املدنيني، وإقامة جدار الفصل الضخم وغير الشرعي في الضفة 
الغربية؛ إضافة إلى ثالث سنوات من حصار غزة، وهجوم شديد 
التدمير على جنوب لبنان وغزة. وهذه التحركات وجدت لها صدى 
في تشديد السيطرة على املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل، الذين 
في  أثر  لها  العنصرية،  والسياسات  القوانني  من  لسلسلة  تعرضوا 

"تقليص" وضعهم السياسي واملدني في الدولة اليهودية9.  



22

ت  كت حتتت ت  تتاتت ت ت ت ت التتتة تتستتت اتخ تف ت  من ناحية أخرى
تتتتت  تمتت التتس حلتكت الت ت تت تتتف ت ا تتتتت ت التتس ت حلت ت تت تتتت

ت  تتتت تتت الت ت تتقتمت الس ت ت ت ت ت  تتتتت تتتت التتس تت الت تمتت

ت  تت تاتس تت  تتتت تلت التتس ت تت لت ت ت تتتت تتت تت ت ت قت تت تكت م تك

تتت  تتة تتتمتت ت ت  ب لتتت ت تت ت  تم تتتتت  ت التتس ت تامل ت  تا ت التت م
تتتت  تف ت  ت الت تتتت ت التتس ت تت ت  ت تت ت ت  ت تتت ت مست ت  تت تت

قرى  بعشر  واعترفت  ال��دول��ة،  أم��الك  م��ن  أراض  ت��تات  ت  ف�� تتتتت 

بدوية )من 45( لم يكن معترفا بها في النقب. وطبقا الستطالعات 
تتكرر، توافق نسبة ثابتة من اليهود على ضرورة حصول املواطنني 
الفلسطينيني على حقوق متساوية في امللكية اإلسرائيلية، وأن على 
على  حديثا  تقام  فلسطينية  دولة  مع  سالم  إلى  تتوصل  أن  إسرائيل 

غالبية األراضي احملتلة10.
مع ذلك � وباستثناء الضغط الدولي املكثف � فإن التغيرات األخيرة 
ال توفر أساسا كافيا إلنهاء االستعمار اإلسرائيلي، ألنها تقوم على 
حسابات تكتيكية وأحادية اجلانب، بدال من إيجاد طريق للمصاحلة. 
الصهيونية تبقى حركة إثنوقراطية عميقة، تستند إلى رواية ذاتية البنية 
حول "احلّق التاريخي" في جميع "أرض امليعاد" )فلسطني/ أرض 
إسرائيل(، وعلى أخروية الفلسطينيني الذين يعارضون حصرية ذلك 

احلق، وعلى نزع ملكيتهم. هذا يجعل غالبية اليهود غير قادرين على 
الصراع، مثل دور إسرائيل  الرئيسة في  القضايا  التعامل بجدية مع 
عليها  أقيم  التي  أرخميدس"  "نقطة  يبقى  الذي   ،1948 نكبة  في 
في  الزاوية  حجر  كان  الذي  النكبة،  رفض  إن  اإلسرائيلي.  النظام 
اإلثنوقراطية اإلسرائيلية، من خالل تبرير التطهير العرقي وتدمير أكثر 
من 400 قرية وبلدة فلسطينية، أصبح قيمة صهيونية أساسية، تغّذي 

"حّق" اليهود في االستمرار في استعمار فلسطني11..
في ظّل هذه األوضاع السياسية والسيكولوجية، ميتنع يهود إسرائيل 
بشكل جدي من التعامل سياسيا أو أخالقيا مع قضايا أساسية لها صلة 
بذلك، مثل محنة الالجئني الفلسطينيني، ومستقبل القدس الشرقية، 
واحلدود املعترف بها قانونيا، ووضع الفلسطينيني داخل إسرائيل. هذا 
الهروب مغّلف باخلطاب الصهيوني، من خالل استمرار التوسل إلى 
املخاوف االجتماعية )وهي صادقة غالبا( من العنف ضد اليهود، ومنّو 
معارضة االستعمار، وفي بعض األوقات ذلك اخلطاب الالسامي 
حلماس واملنظمات احلليفة لها. كل هذه تغذي الذكريات اجلماعية 
املشّوه  بالتمثيل  وكذلك  لها،  التوسل  يجري  التي  للهولوكوست، 
أيديولوجية  نقلة  ملنع  إسرائيل،  جت��اه  وال��ع��رب  الفلسطينيني  لنوايا 
حقيقية. هذا الرفض وّجه إسرائيل لتبّني خطوات تاريخية مهمة من 

أبارتهايد مكشوف.
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عموما  تتواجد  اإلثنوقراطية  النظم  فإن  أوسع،  مفهومي  وعلى مستوى 
الدولة  السائدة فيها جهاز  القومية  تكيف  والتي  املتنازع عليها،  األراضي  في 
من أجل مزيد من توسيع تطلعاتها. ومن الواضح أن هذه األنظمة متيل إلى 
اإلبقاء على بعض اإلجــراءات الدميقراطية، التي تطبق بشكل انتقائي على 

اجلماعات حتت السيطرة.

طرف واحد جتاه الفلسطينيني على جانبي اخلط األخضر، باستخدام 
األمن بدال من الوسائل السياسية. هذه اخلطوات غير السوية ضّخمت 

اجلدل املكاني والسياسي الذي ينتج ظروف األبرتهايد. 

اإلثنوقراطية والدميقراطية
من  ق��اع��دة  على  تتطور  م��ا  دائ��م��ا  األبرتهايد  يشبه  م��ا  ظ��روف  إن 
كانت  إسرائيل،  في  قبل.  من  موجودة  وثقافية  سياسية  مؤسسات 
نظاما  الدولة  منح  ال��ذي  التطور  ح��دود  إلى  التأثر  سريعة  الظروف 
مع  موحدا  عنصريا  وتعامال  طويل،  زمن  منذ  مستمرا  إثنوقراطّيا 

الفلسطينيني الذين يعيقون الدافع إلى تهويد الدولة.
تتواجد  اإلثنوقراطية  النظم  فإن  أوسع،  مفهومي  مستوى  وعلى 
عموما في األراضي املتنازع عليها، والتي تكيف القومية السائدة فيها 
جهاز الدولة من أجل مزيد من توسيع تطلعاتها. ومن الواضح أن 
هذه األنظمة متيل إلى اإلبقاء على بعض اإلجراءات الدميقراطية، التي 
تطبق بشكل انتقائي على اجلماعات حتت السيطرة، وتقيم الصورة 

الذاتية الدميقراطية بوضوح على
• إجازة املشروع اإلثنوقراطي قانونيا في عيون جماعة األكثرية، 

وفي بعض الدوائر الدولية.
مدنية  بحقوق  والتمتع  سياسيا،  بالتحرك  لألقليات  السماح   •

وسياسية مهمة )إن لم تكن متساوية(.
الدول  فإن  جزئية،  ورمبا  هشة،  دميقراطية  شكليات  وسط  لكن 
الكولونيالي  اإلخضاع  باستمرار  متثل   � إسرائيل  مثل   � اإلثنوقراطية 
)الداخلي أو اخلارجي( واستغالل اجلماعات الضعيفة، التي تقاوم 

غير  اجلدلية  األح��وال.  من  كثير  في  بعنف  بالضرورة،  النظام  هذا 
املكانية  النظم  واستقطاب  الهويات  على  التأكيد  إل��ى  متيل  املتسقة 
صربيا،  م��ن  ك��ال  تضم  اإلث��ن��وق��راط��ي��ة  النظم  ومن���اذج  والسياسية. 
وأستونيا، والتفيا، وسيري النكا، والسودان، وتركيا، وجنوب 

أفريقيا العنصرية، وأستراليا القرن التاسع عشر12.
واالح��ت��الل  والنصر،  وال��ص��راع،  ال��ط��رد،  ت��اري��خ  ع��ن  وبالرغم 
معظم  قبل  من  "دميقراطية"  تعتبر  إسرائيل  زالت  ما  الكولونيالي، 
النقديني  الباحثني  أن  حتى  ال��ع��ام.  وال���رأي  والسياسيني  الباحثني 
يستخدمون مصطلح "الدميقراطية اإلسرائيلية"، غالبا مع صفات 
أو  اإلث��ن��ي��ة"  و"ال��دمي��ق��راط��ي��ة  املتخيلة"  "الدميقراطية  مثل  مكملة 
"الدميقراطية املتصدعة"13. هذا امليل ينسحب على الوهم املستمر 
أن إسرائيل ميكن أن تعّرف كنظام متقن داخل اخلط األخضر، مع 
املناطق  في  اليهود  من  اآلالف  مئات  يوطن  ال��ذي  نفسه  النظام  أن��ه 
احملليني  ال��س��ك��ان  ع��ن  وم��ك��ان��ي��ا  ق��ان��ون��ي��ا  ويفصلهم  الفلسطينية، 

العرب.
االنتخابات  مثل  دميقراطية،  ممارسات  لديها  األصلية  إسرائيل 
املدنية  أنها ليست جامعة وال حّرة(، وحماية احلقوق  الدورية )مع 
والتجمع،  احلركة  التعبير، وحرية  حرية  مثل  املهمة  اإلنسانية(  )ال 
واملساواة في النوع اإلنساني )اجلندر(، وحقوق املثليني؛ إضافة إلى 
وجود قضاء قوّي ومستقل متاما وإعالم مفتوح نسبيا، وغير ذلك. 
اإلسرائيلي  املجتمع  دخل  العشرين،  القرن  تسعينيات  أوائل  ومنذ 
عملية لبرلة مهمة ترافق مع عملية خصخصة وعوملة زادت االلتزام 
باملعايير الدولية وتدفق االستثمار األجنبي، وهو ما أتاح لإسرائيليني 
كأمة  أمتهم  تصوير  من  ومّكنهم  أوس��ع،  وثقافية  اقتصادية  حريات 

غربية، حّرة ومتقدمة14. 
التغيرات ظّل مقتصًرا  لهذه  اإليجابي  التأثير  فإن  أية حال،  على 
في األساس على اليهود، الذين، في املقابل، يستمّرون في إمداد 
النظام بالشرعية احليوية، بينما يبقى الفلسطينيون إما في الهوامش أو 
منفيني عن اقتصاد العوملة واحلكومة أو الثقافة. إضافة إلى ذلك، فإن 

األمن بدل السياسة!
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هذه التغيرات "الدميقراطية" لم تعّدل أكثر مظاهر النظام اإلسرائيلي 
ظلما، مثل التهويد املستمر لألرض؛ وحرمان حوالي أربعة ماليني 
واألمن؛  اجليش  لقوات  املركزي  وال��دور  حقوقهم؛  من  فلسطيني 
يطال  الذي  البنيوي  والتهميش  فقط،  اليهودية  الهجرة  وسياسات 

2ر1 مليون مواطن فلسطيني في داخل إسرائيل.
إلى تصنيف  الباحثني  يعمد معظم  الظروف، كيف  في ظل هذه 

إسرائيل كدميقراطية؟ 
إن التحليل النقدي قادر على حتديد الطريقة التي حترف بها القوة 
توجه اخل��ط��اب األك��ادمي��ي م��ن خ��الل ع��دد م��ن مم��ارس��ات التالعب 

األساسية من مثل:
• "نزع" الدولة اإلسرائيلية من التاريخ، وذلك بتجاهل التحّول 

الهائل خالل النكبة 1947 � 1948 كقاعدة للتأسيس محمّية 
بغيرة شديدة على النظام اإلسرائيلي احلالي.

• "نزع" النظام اإلسرائيلي من اجلغرافيا، وذلك بتجاهل سيطرته 

بينما  على أربعة ماليني فلسطيني محرومني من حقوقهم، 
مدنية  حقوقا  نفسه  اإلقليم  في  اليهود  املستوطنون  يتلقى 

وسياسية كاملة.
• القفز عن النشاطات الكولونيالية اجلوهرية للنظام اإلسرائيلي، 

التي ننتقل إليها اآلن.

الزخم الكولونيالي
إن الزخم الكولونيالي التاريخي للنظام اإلسرائيلي مهم على وجه 

اخلصوص خللق عالقات أبرتهايد، وهو لذلك يتطلب إسهابا.  
تاريخيا، تطور االستعمار الصهيوني عبر خمسة مراحل. 

 ،1947 حتى  عشر  التاسع  القرن  أواخ��ر  من  األول���ى،   املرحلة 
ميكن تسميتها "استعمار البقاء" الذي هرب خالله معظم اليهود إلى 

فلسطني كالجئني، قبل الهولوكوست، وبشكل رئيس بعدها. في 
اليهود مساحة استيطانهم  فلسطني، وبتنظيم من الصهيونية، وسع 
فقط   %5 على  سيطرت  )التي  املستوطنات  وإقامة  األراض��ي  بشراء 
قومية وقوات  ببناء مؤسسات  قاموا  أثناء ذلك  من األرض(، وفي 

مسلحة، كمؤسسات للدولة املستقبلية.
املرحلة الثانية، خالل حرب 1947 � 1948، وشهدت تأسيس 
التقسيم  حول  املتحدة  األمم  قرار  العرب  رفض  بعد  إسرائيل  دولة 
ومهاجمة الدولة الناشئة. وشهدت احلرب هزمية فلسطينية من قبل 
التي  النكبة  بداية  شهدت  كما  ومصر،  األردن  وكذلك  إسرائيل، 
عرقي  تطهير  عملية  في  أراضيهم  من  الفلسطينيني  ثلثا  بسببها  طرد 
واضحة. وكما سبقت اإلشارة، كانت تلك جدليا أهم مرحلة في 
احلني  ذل��ك  منذ  تأسس  ال��ذي  اإلسرائيلي،  النظام  تشكيل  فصول 
حلماية "اإلجنازات" العسكرية والدميغرافية للحرب، مثل السيطرة 
على األرض الفلسطينية خارج ما حددته األمم املتحدة، وطرد غالبية 
عرب البالد. وخالل هذه املرحلة قبلت إسرائيل في األمم املتحدة 
وتأكدت شرعيتها الدولية. وفي الوقت نفسه حتّول الفلسطينيون إلى 
أراضيهم  معظم  على  سيطرتهم  فقدوا  لقد  ومهزومة.  منقسمة  أمة 
داخل اجلزء اإلسرائيلي، وتفّرقوا بني ست دول، وحتّولوا إلى أمة 

من الالجئني، وباتوا غير قادرين على أن يقاوموا تهويد وطنهم.
الداخلي،  االستعمار  جسدت   )1967  �  1949( الثالثة  املرحلة 
كما  إسرائيل،  داخ��ل  العربية  احمللية  املجتمعات  دم��رت  وخاللها 
مشتتني  فصاروا  الالجئني،  ع��ودة  منعت  وقد  أراضيها.  تهويد  مّت 
هجرات  حدثت  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي  أجنبية.  ودول  مخيمات  ف��ي 
يهودية مكثفة، أساسا من الالجئني، أو من الذين طردوا من أوروبا 
والعالم العربي، استقّرت في مئات من املستوطنات اليهودية، أقيم 
لم  اليهودي  االستيطان  مشروع  سابقة.  عربية  أراض  فوق  بعضها 

في  مقتصًرا  ظــّل  التغيرات  لهذه  اإليجابي  التأثير  فــإن  حــال،  أيــة  على 
األساس على اليهود، الذين، في املقابل، يستمّرون في إمداد النظام بالشرعية 
احليوية، بينما يبقى الفلسطينيون إما في الهوامش أو منفيني عن اقتصاد 
العوملة واحلكومة أو الثقافة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه التغيرات "الدميقراطية" 
لم تعّدل أكثر مظاهر النظام اإلسرائيلي ظلما، مثل التهويد املستمر لألرض؛ 
وحرمان حوالي أربعة ماليني فلسطيني من حقوقهم؛ والدور املركزي لقوات 
اجليش واألمن؛ وسياسات الهجرة اليهودية فقط، والتهميش البنيوي الذي 

يطال 2ر1 مليون مواطن فلسطيني في داخل إسرائيل.
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فإن  الــداخــلــيــة،  اإلســرائــيــلــيــة  للخطابات  بالنسبة  وحــتــى  ذلـــك،  وفـــوق 
املستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تقع خارج املناطق التي تعترف 
من  يجعل  ذلك  إن  ودائمة.  مدنية  بصفتي  أقيمت  عليها،  بالسيطرة  الدولة 
املستحيل فهم وجودها، كما هو معلن في إسرائيل، كجزء من االحتالل العسكري 
املؤقت. ومع وجود االستيطان املدني الكثيف، والسيطرة العسكرية اإلسرائيلية، 
يستطيع اإلنسان أن يالحظ أن الفلسطينيني أصبحوا، دون رغبة، ودون تعّمد، 
فإن  نفسه،  الوقت  وفي  النظام.  من  الثالثة  الطبقة  في  كمواضيع  مدمجني 
إلسرائيل مصلحة دائمة في تقدمي هذه احلالة على أنها "مؤقتة"، وفي املراوغة 

في ضرورة منح الفلسطينيني حقوقا مدنية كاملة.

يكن يهدف فقط إلى جتريد فلسطني من عروبتها، وإمنا أيضا إلى بناء 
صهيونّي لألمة، بالتركيز على احلداثة والتخطيط القومي. وخالل 
هذه الفترة، تأسست في إسرائيل دميقراطية رسمية، بالرغم عن أن 
املواطنني الفلسطينيني جرى تركيزهم في جيوب محاصرة، ووضعوا 

حتت احلكم العسكري حتى 1966.
والضفة  غ��زة  اح��ت��الل  تبعت   )1993  �  1967( الرابعة  املرحلة 
الدولة. وقد  برعاية  الغربية، وشهدت مشروعا مكثفا  لالستعمار 
بنيت أكثر من 100 مستوطنة يهودية، في انتهاك للقانون الدولي، 
تضّم اآلن حوالي نصف مليون يهودي، مبا في ذلك القدس العربية 
إسرائيل.  إل��ى  قانوني  وغير  مغرض  بشكل  ضّمت  التي  احملتلة، 
خالل هذه الفترة أصبحت الروايات الدينية مركزية في تخيل املكان 
لذلك،  طبقا  العنف.  تصاعد  تبرير  وف��ي  األم��ت��ني،  م��ن  ك��ل  ل��دى 
جاءت  الفلسطينية  األراض��ي  على  اليهودية  املستوطنات  معظم  فإن 
مدفوعة بروايات دينية حول "العودة إلى األماكن املقدسة"، بينما 
أخذت املقاومة الفلسطينية تستخدم اخلطاب اإلسالمي للدفاع عن 
أرضها ومواردها. واستمر التهويد أساسا من خالل إقامة عشرات مما 
يشبه الضواحي من املستوطنات اليهودية في املناطق العربية بالدرجة 
األولى، مع استمرار الضبط الشديد للبناء العربي والسيطرة العربية 

على األرض.
املرحلة اخلامسة واحلالية )1993 � ( كما وردت من قبل، تسجل 
النهاية املؤثرة للتوسع الصهيوني من خالل عملية "رعاية استبدادية". 
تبريرات صغيرة. هذا  بإحراج كّلي مع  تتسم  املرحلة  جغرافيا هذه 
أمر حيوي لفهم اإلنتاج التدريجي آلليات األبرتهايد التي حتاول أن 
"تكبح" مقاومة السكان اخلاضعني لظروف جغرافية وسياسية غير 
مقبولة. وهذا الوضع يسمح ببروز االستقطاب واآلليات الراديكالية، 
مثل جناح حماس في االنتخابات الفلسطينية في 2006 وسيطرتها 

على غزة في 2007، إضافة إلى نهوض حكومتني متشددتني لليكود، 
األولى في 2001 ثم في 2009. 

األبرتهايد الزاحف
في  أكثر وضوحا  بشكل  باألبرتهايد  ملاذا ظهرت عالقات شبيهة 
في  والقانونية  السياسية  اخلطابات  دخلت  ملاذا  األخيرة؟   السنوات 
مثل  املعلقني  وكبار  الدولية  التقارير  باتت  ملاذا  فلسطني؟  إسرائيل/ 
جون دوغارد وديزموند توتو وجيمي كارتر مؤخرا في وصف النظام 
اإلسرائيلي بأنه "ينحدر نحو األبرتهايد"؟ إن التوقيت ليس مصادفة، 
ألنه يتوافق مع "حاجات" املرحلة اخلامسة من االستعمار اليهودي، 
كما وصف سابقا. ومبعايير مفهومية أوسع، فإن األبرتهايد هو نظام 
يهدف إلى مأسسة العالقات اإلثنية/ العنصرية القائمة على السيطرة 
واالستغالل، وتثبيتها. وهذا على وجه اخلصوص "ضروري" للقوة 
احلاكمة عندما يتباطأ الزخم االستعماري، كما هو احلال مع إسرائيل. 
عند هذه النقطة من التاريخ، وحني حتاول املجموعة السائدة أن تقلص 
من ثمن السيطرة بينما حتافظ على التفوق السياسي والعسكري، يبدأ 
استعمال املمارسات الشبيهة باألبرتهايد. ومع مرور الوقت، تصبح 
زيادة عدد هذه املمارسات "ضرورية" ملواجهة نضال املهمشني من 
أجل املساواة واحلقوق. لذلك، فإن املرحلة اجليو- سياسية احلالية، 
تغير  دون  وإبطاله،  خاللها،  اإلسرائيلي  التوسع  تفحص  يتّم  التي 
النظم  ملأسسة  تدريجي  بنهوض  تسمح  ال��دول��ة،  أيديولوجيا  ف��ي 

واملمارسات في عالقات "االنفصال والالمساواة".
بسبب  معّقد  اإلسرائيلي"  "النظام  تعريف  فإن  ح��ال،  أية  على 
من  عليها  املسيطر  األرض  ب��ني  اخل��ل��ط  أقلها  ليس  ع���دة،  ع��وام��ل 
بوصف  أقوم  لذلك  دوليا.  بها  املعترف  الدولة  وحدود  النظام  قبل 
"األبرتهايد" كعملية، سيرورة، أكثر من وصفه كنظام دقيق التحديد 
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للحكومة. وحتت ظروف السيطرة، يعتبر االحتالل والتمييز املرافق 
له ضد الفلسطينيني، من قبل إسرائيل، وإلى حد ما من قبل القانون 
األمنية  باألسباب  ذلك  تبرير  يتم  ما  وغالبا  "مؤقتا"  أمرا  الدولي، 
للمحتل العسكري. ومن الواضح أن "املؤقت" في االحتالل، وما 
يوصف ذاتيا بأنه "حاجات أمنية"، مجّرد تالعب بالقانون الدولي. 
ومع استمرار  استخدامه في  اخلطاب العام من قبل النخبة اإلسرائيلية 

ودفاعها، فإن قوته القانونية والسياسية تتضاءل. 
وفوق ذلك، وحتى بالنسبة للخطابات اإلسرائيلية الداخلية، فإن 
املستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تقع خارج املناطق التي 
إن  ودائمة.  مدنية  بصفتي  أقيمت  عليها،  بالسيطرة  الدولة  تعترف 
ذلك يجعل من املستحيل فهم وجودها، كما هو معلن في إسرائيل، 
االستيطان  وج��ود  وم��ع  امل��ؤق��ت.  العسكري  االح��ت��الل  م��ن  كجزء 
املدني الكثيف، والسيطرة العسكرية اإلسرائيلية، يستطيع اإلنسان 
تعّمد،  ودون  رغبة،  دون  أصبحوا،  الفلسطينيني  أن  يالحظ  أن 
مدمجني كمواضيع في الطبقة الثالثة من النظام. وفي الوقت نفسه، 
فإن إلسرائيل مصلحة دائمة في تقدمي هذه احلالة على أنها "مؤقتة"، 

وفي املراوغة في ضرورة منح الفلسطينيني حقوقا مدنية كاملة.
ممارسات التهويد املستمرة تستقطب أيضا عالقات داخل إسرائيل، 
العنف  عن  بالرغم  اإلسرائيلية،  املناطق  وتتجاوز  "تزحف"  وهي 
األقل. وقد مّت التعبير عن ذلك من خالل تطبيق مجموعة من نظم 
السيطرة التي تكبح حركة املواطنني الفلسطينيني وحريتهم الشخصية 
املاضي. وقد  العقد  السياسية خالل  ووظائفهم واألرض واحلقوق 
محمل  ومفتوح،  جديد  عنصري  سياسي  خطاب  مع  ذل��ك  ترافق 

بالتهديد بحرمان الفلسطينيني من مواطنتهم اإلسرائيلية15.
إن التأثير "الزاحف" وقع بقوة على البدو الفلسطينيني في منطقة 
احمللية  ملناطقهم  املستمرة  التهديدات  ضد  يناضلون  الذين  النقب، 

ب��األرض  ف��وق أراض��ي أج��داده��م. وكجزء من مقاومة االع��ت��راف 
وحقوق سكانها، ترفض الدولة أن تسمح للبدو باخلدمات اإلنسانية 
األساسية مثل املاء والكهرباء والطرق واملدارس. وكثيرا ما يستخدم 
منازل غير مرخصة خالل  البدو، مع هدم 604  الدولة ضد  عنف 
محنة  ف��إن  إذن،  املهمة  النواحي  بعض  في   .2008  �  2001 فترة 
البدو، وعدم شعورهم باألمان، وظروفهم في القرى غير املعترف 
بها، أسوأ مما هي لدى إخوتهم في الضفة الغربية وغزة. إن ظروفهم 
توفر تذكيرا صارخا مبمارسات التعّدي ملا يشبه األبرتهايد على جانبي 

اخلط األخضر. 16
الغموض الذي يستحضر من صفة "الزاحف" يلمح إلى صعوبة 
أخرى في التعريف � وجود فروق قانونية وسياسية بني مختلف املناطق 
الغربية  فالضفة  لذلك،  طبقا  اإلسرائيلية،  السيطرة  حتت  العربية 
غزة  وقطاع  عسكري"  "احتالل  حتت  تعيش  بأنها  رسميا  مصنفة 
"منطقة معادية"، بينما املناطق اإلسرائيلية عموما )وبصعوبة( تعّرف 
كدميقراطية رسمية، يحظى الفلسطينيون فيها مبجموعة من احلقوق 

القانونية املتساوية كأفراد )وإن كانت حقوقا غير جمعية(.
على أية حال، وكما ذكر سابقا مما هو معروف بشكل واسع، فإن 
إسرائيل نفسها هي التي صممت هذه احلدود بني تلك املناطق، وبذلك 
لقد  السياسية.   � القانونية  أوضاعها  بني  التمايز "الدقيق"  أضعفت 
فرضت القانون اإلسرائيلي والضّم الواقعي على جميع املستوطنات 
اليهودية التي يغطي تهويدها اآلن 44% من الضفة الغربية. وإسرائيل 
مستمرة في التحكم بكّل العناصر السيادية األساسية في الضفة الغربية 
وغزة، مثل الهجرة وتسجيل السكان واالستيراد والتصدير وإدارة 
املياه والبنى التحتية للمواصالت واألرض وخطط التنمية والعالقات 
اخلارجية واالستثمار. وفي الوقت ذاته، فإن املواطنة العربية داخل 

إسرائيل أنزلت إلى الدرجة الثانية، واقعيا وقانونيا.
بوجود هذه األوضاع، لم يعد من املمكن التمييز بني النظم املختلفة 
في إسرائيل/ فلسطني. إن قوة مركزية وحيدة � هي الدولة اليهودية � 
تسيطر كليا على األرض. لذلك، وحتى نفهم طبيعة النظام احلالي 
بشكل أفضل، ميكننا أن نتفحص التفاوت في احلقوق والقابليات بني 
اليهود والفلسطينيني، وبني الفئات الفلسطينية املختلفة. من خالل 
اإلسرائيلي،  للظلم  املختلفة  املستويات  بني  التمييز  نستطيع  ذلك، 
وبني "حزم احلقوق" التي تستطيع أن متارسها كّل مجموعة، طبقا 

لتغير اجلغرافيات وأوضاعها القانونية واملؤسساتية.
ما  أوض���ح،  األبرتهايد  عملية  تصبح  املنظور،  ه��ذا  باستخدام 

السيطرة: من االحتالل املؤقت إلى االستيطان الدائم.
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ولدى استخدام لغة األبرتهايد في جنوب أفريقيا، يظهر أن إسرائيل خلقت 
ثالثة "مناذج كبرى" من األوضاع املدنية في املناطق التي تقع حتت سيطرتها: 
"البيض" )اليهود(، و"امللونون" )الفلسطينيون باملواطنة اإلسرائيلية( و"السود" 
لنظام  واضــح  بيان  وهــذا  احملتلة(.  املستعمرة/  املناطق  في  )الفلسطينيون 
"األبرتهايد الزاحف" بني األردن والبحر. إن الفروق سياسية وقانونية ومادية، 

وهي واضحة في كثير من حقول احلياة.

أوضاعا  ومتنحها  الفلسطينية،  اجلماعات  "ترّتب"  إسرائيل  دامت 
اليهود متساوين  بينما يبقى  مختلفة طبقا ملزيج من اإلثنية واملكان، 
في وضعهم املدني الكامل في جميع املساحة حتت السيطرة17. وقد 

قّسم الفلسطينيون إلى املجموعات الرئيسية التالية:
• الدروز18؛

• الفلسطينيون في مناطق في اجلليل و"املثلث"؛
• فلسطينيو القدس؛

• بدو النقب؛
• الفلسطينيون اآلخرون في الضفة الغربية؛

• الغّزيون.
يضاف إلى ذلك:

ترفض  ممن  اإلسرائيلية،  السيطرة  خارج  املقيمون  الالجئون   •
مزاعمهم حول حقوق اإلقامة وامللكية من قبل النظام.

السياسات  بإسناد  التهويد  منطق  يقوم  اإلسرائيلي،  النظام  حتت 
اإلسرائيلية جتاه جميع هذه املجموعات، مع أنها ميكن أن تنضوي 
� )أ( غير املواطنني من سكان املناطق  حتت وضعني عربيني رئيسيني 
أن  ومع  املهمشون.  إسرائيل  مواطنو  )ب(  و  احملتلة؛  الفلسطينية 
املوقف  في  الفرق  ف��إن  التهويد،  لسياسات  تخضعان  املجموعتني 
فرص  في  واضحا  فرقا  يخلق  والعنف  للظلم  والتعّرض  القانوني 
ممارسة  على  وال��ق��درة  االق��ت��ص��ادي،  وال��وض��ع  الفلسطينية،  احل��ي��اة 
احلقوق. هذه الفروق البنيوية يجب أن تدمج في فهم نظام "الفصل 

والالمساواة".
ولدى استخدام لغة األبرتهايد في جنوب أفريقيا، يظهر أن إسرائيل 
خلقت ثالثة "مناذج كبرى" من األوضاع املدنية في املناطق التي تقع 
)الفلسطينيون  و"امللونون"  )اليهود(،  "البيض"  سيطرتها:  حتت 
باملواطنة اإلسرائيلية( و"السود" )الفلسطينيون في املناطق املستعمرة/ 
احملتلة(. وهذا بيان واضح لنظام "األبرتهايد الزاحف" بني األردن 
والبحر. إن الفروق سياسية وقانونية ومادية، وهي واضحة في كثير 

من حقول احلياة.
هناك مثاالن صغيران سوف يوضحان النقطة. 

لنأخذ أوال الوضع االجتماعي االقتصادي: كان معدل دخل الفرد 
اليهودي من مجمل اإلنتاج في العام 2006 عشرة أضعاف املعدل 
في املناطق الفلسطينية احملتلة، وهو كذلك ضعف املعدل في املناطق 
الفلسطينية في إسرائيل. وفي حقل التخطيط يأتي التفاوت مشابها. 
ووصلت البطالة في األراضي احملتلة من 50 � 60%، بينما تتراوح بني 
12 � 15% بني الفلسطينيني في إسرائيل، وحوالي نصف هذه النسبة 
الفلسطينيني في األراضي احملتلة  أرباع  اليهود. وحوالي ثالثة  بني 
يعيشون حتت خط الفقر، إذا ما قورنوا بحوالي 58% بني الفلسطينيني 

في إسرائيل، و 17% بني اليهود19.
وثانيا، في مناطق التعمير والبناء، يبدو التفاوت في املوقع مشابها. 
ففي منطقة C من الضفة الغربية، هناك واحدة فقط بني 149 منطقة 
ال  اخلطة  دون  وهي   ،2008 العام  تنظيمية  خطة  لها  أق��رت  محلية 
 1626 هدم  مّت  نفسه،  الوقت  وفي  قانوني.  بشكل  البناء  تستطيع 
وبطريقة  هدم.  أمر   5820 تلقي  ومّت   ،2008  -2000 بني  منزال 
احمللية  السلطات  نصف  تعاني  ق��س��وة،  أق��ل  كانت  وإن  مشابهة، 
إق��رار خطة محلية، وهي  في  نقص  إسرائيل من  داخل  الفلسطينية 
كثيرا ما تكون موضع صراعات تخطيطية، وغياب للتطوير، وهدم 
واسع للبيوت. وفي العام 2000، ذكر تقرير غازيت أنه توجد في 
بناية غير مرخصة في  مناطق إسرائيل الوسطى والشمالية 22000 
السلطات احمللية الفلسطينية، و16000 بناية في ضواحيها اليهودية. 
إزاء هذه األوضاع، عانى العرب من 800 هدم للمنازل في العقد 
املاضي، مقارنة ب� 24 عملية هدم بني اليهود. هذه املمارسات غير 
محلية  سلطة   62 مصير  خالل  من  مؤخرا  استعراضها  مت  املتكافئة 
جديدة صغيرة )"مزارع عائلية"( أقيمت في منطقة النقب دون إقرار 
خطط لها. وبالرغم عن االستئنافات التي قدمتها جماعات حقوق 
اإلنسان وجماعات البيئة ضد تلك املنشآت، مّت تشريعها جميعا عند 
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إعادة النظر من خالل قانون جديد أقر في العام 2009. وفي الوقت 
نفسه، كما ذكر آنفا، فإن البدو في النقب، الذين يسكنون في أراضي 

أجدادهم، عانوا من هدم 604 من بيوتهم بني 2000 � 2008 20.

جغرافيا الغيتو
بشكل  تعتمد  الزاحف  األبرتهايد  عملية  ألن  حيوية  اجلغرافيا  إن 
كبير على سياسات وممارسات تستلزم سلسلة من االستيطان الشاذ، 
واألرض، والتطوير، وحدود للسياسات الدميقراطية والتعليمات. 
وترتفع نسبة الفلسطينيني إلى 48% من السكان بني األردن والبحر، 
اجلماعات  تسيطر  بينما  األرض،  من   %15 على  يسيطرون  لكنهم 
اليهودية والسلطات اإلسرائيلية على الباقي، ومن ضمنها املتنزهات 
العامة، واألراضي الفارغة واملصادر الطبيعية. وداخل اخلط األخضر 
الفلسطينيني  نسبة  أوسع: تصل  بشكل  املساواة صادما  غياب  يبدو 
 %3 م��ن  أق��ل  على  يسيطرون  لكنهم  السكان،  ع��دد  م��ن   %18 إل��ى 
واملؤسسات  األف��راد  اليهود  كان   ،1947 العام  وفي  األرض.  من 
أصبح  مما   %7 أو  التاريخية،  فلسطني  من  فقط   %5 على  يسيطرون 

إسرائيل.
كنتيجة، فإن جغرافيا الفلسطينيني حتولت إلى سلسلة من اجليوب 
وفي   .1948 العام  منذ  كبير  حّد  إلى  مجّمدة  بقيت  التي  الغيتوية 
الوقت نفسه، وّسع اليهود مساحة تواجدهم كثيرا، ومتتعوا بحرية 
السكن، واإلقامة والسفر عبر األكثرية املطلقة لألرض. وهنا أيضا، 
للبيئة  رئيسة  أمناط  ثالثة  على  فلسطني  إسرائيل/  جغرافيا  توزعت 
اإلثنية � السود وامللونون والبيض. والغيتوات السوداء توجد أساسا 
في غزة والضفة الغربية، وغالبا ما تدار بقسوة وعنف، كما أن إقامة 
الناس فيها تتعّرض لكبح في احلركة وقيود في التطور. والغيتوات 
السوداء مقسمة داخليا بقيود متعسفة جدا تتماشى مع "متطلبات" 

املستوطنات اليهودية واألمن.
في  الفلسطينيني  املواطنني  معظم  يسكن  امللّونة، حيث  الغيتوات 
إسرائيل والقدس الشرقية، فيها حدود "ألطف" ولكنها حاسمة أيضا 
في قضايا احلقوق في األرض وفي احتماالت تطور سكانها. وعلى 
سبيل املثال، فإن الفلسطينيني في إسرائيل يواجهون صعوبات كبيرة 
في االنتقال من مساحات غيتواتهم بسبب القيود على شراء األرض 
خارج  املناطق  في  والدينية  والثقافية  التعليمية  التسهيالت  ونقص 
جيوبهم. والنقطة األساسية في حتويل املناطق العربية إلى غيتوات 
ليست فقط منزلتهم الدنيا مقارنة باليهود، وإمنا هي أيضا منع التحرك 
فيما بينهم. ومن األمثلة الواضحة على ذلك، احلظر األخير للزواج 
إسرائيل. ومعظم  األراضي احملتلة وفلسطينيي  فلسطينيني من  بني 
احلدود، وليس أقلها اخلط األخضر، تطبق على الفلسطينيني فقط، 

بينما يتحّرك اليهود عبرها بحّرية.
بالعكس من ذلك، فإن "الفضاءات البيضاء"، حيث يعيش معظم 
اليهود، تظهر بتنوعات من األشكال والنماذج التي ال يدخل تصنيفها 
إنها جميعا موجودة في  القول  املهم  املقالة. ومن  في موضوع هذه 
املناطق اليهودية الواسعة نسبيا والواضحة جيدا )التي تظهر بيضاء في 
اخلريطة( ألن الدولة تقوم بكّل كفاءة بتهويد جميع الفضاءات التي 
يعيش فيها اليهود. وهم يتمتعون بحرية احلركة واحلقوق املشابهة. إنه 
الزّي الشرعي واجلغرافي للفضاء اليهودي بني األردن والبحر، الذي 
يصل الفضاءات العربية املتنوعة حتت النظام ذاته. السلطات احمللية 
اليهودية مفتوحة نسبيا، مع بعض احلدود التي تنطلق من داخلها، 
أساسا ملنع الفلسطينيني من الدخول، وفي بعض احلاالت منع اليهود 
"غير املرغوب فيهم" )من أعضاء الطبقات "الدنيا" أو املهمشني أو 
أصحاب الهويات "التي تنطوي على تهديد"، مثل املزراحي املتشّدد 
والروسي، وخصوصا اجلماعات املتدينة(. وقدرة اليهود على اإلقامة 
بقانون  وشراء األرض في جميع مناطق إسرائيل/ فلسطني مصانة 

الدولة وباملمارسة والسياسة.
أنها  لو  كما  ال��زاح��ف"  "األبرتهايد  عملية  تبدو  شاملة،  بنظرة 
ولدت خالل خلق "فضاء لطيف" لليهود في معظم مناطق إسرائيل/ 
فلسطني وخارج ذلك )عن طريق العوملة والتطوير(، بينما جاء الفضاء 
الفلسطيني "خشنا"، من خالل اجليوب والتجزئة. ولتذكير القارئ، 
واالستيطان  العرقي  التطهير  إل��ى  تعود  النظام  ه��ذا  ج��ذور  أن  فمع 
ومصادرة األرض، أواخر أربعينيات القرن املاضي، إال أن الضغط 
فيها  أعلنت  التي  الفترة  خ��الل  ودق��ة،  بوضوح  ذل��ك  ش��ّدد  املكاني 

فلسطينيون على مدخل الفيتو.



29

إسرائيل استعدادها للسالم والدولة الفلسطينية.

ما وراء "األبرتهايد الزاحف"
إن اخلطاب السياسي املتغير في دعم الدولة الفلسطينية ميلك شيئا 
من اإلمكانية لتحريك اجلغرافيا السياسية في فلسطني/ إسرائيل نحو 
السالم واملصاحلة. على أية حال، فإن مراجعة دقيقة لآلليات السياسية 
واجلغرافية التي تقف وراء النقلة اللفظية، تكشف أنها حتركت كثيرا 
لشرعنة إستراتيجيا "االندماج الظالم"، التي تستطيع إسرائيل خاللها 
أن تعيد ترتيب إستراتيجياتها وتكنولوجيات استعمارها وسيطرتها 
على الفلسطينيني. يبدو التوسع اليهودي وكأنه ينتهي، لكنه في الواقع 
يتحول إلى "سياسات غيتوية" تستمّر في رفض تخصيص حقوق 
وكما  األخضر.  اخلط  جانبي  على  للفلسطينيني  ومتساوية  قانونية 
ورد سابقا، فإن مجموعة السياسات اجلديدة، واخلطاب، والقوانني 
جميعا قد توحدت خللق نظام جيو- سياسي أفضل وصف له هو أنه 
للقانون  ومخالف  جدا،  ظالم  نظام  وهو  الزاحف".  "األبرتهايد 

الدولي، ويشيع املعاناة، واالنفجارات الدورية للعنف.
لتحول  أفضل  تفهم  أج��ل  من  جديدا  تفكيرا  يستلزم  امل��أزق  ه��ذا 
النظم الكولونيالية واإلثنوقراطية إلى األبرتهايد. وعلى سبيل املثال، 
لتحديد  والسياسية  القانونية  اإلمكانية  إلى  االنتباه  يلفت  أن  ميكن 
"احلالة املؤقتة": إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تتحمل الطبيعة 
"املؤقتة" لالحتالل، دون أن يعلن عنها دوليا كدولة عنصرية؟ هذا 
السؤال أساسي ويجب أن يكون مركزيا في البحث املستقبلي حول 

املوضوع.
وفوق ذلك، فقد يرغب الباحثون في التحقيق في األمناط املختلفة 
من  املبدأ،  في  ال  التفاصيل،  إلى  باالنحراف  األبرتهايد،  نظم  من 
األبرتهايد  أن  يبدو  االجت��اه،  هذا  في  أفريقيا.  جنوب  جتربة  خالل 
الذي ينشأ في إسرائيل/ فلسطني يقوم على تصنيفات إثنية وقومية 

ودينية، ال على تصنيفات "عنصرية" )لون البشرة(. ما الذي ينتج 
عن هذه الظاهرة من اختالف سياسي أو أخالقي؟ هل متثل إسرائيل 
النموذج الصربي لسياسة األبرتهايد أكثر من متثيلها العنصرية املركبة 
جلنوب أفريقيا؟ وعلى صلة بذلك � ما الفرق الذي يحدث من أجل 
حّل الصراع، ما دام وجود دولة إسرائيل مدعما قانونيا مبوقف األمم 

املتحدة؟ 
اخلطورة،  شديد  والطبقة  الهوية  تقاطع  ف��إن  ذل��ك،  إل��ى  إضافة 
والباحثون قد يتمنون أن يسألوا � ما هي الصلة بني الفصل التعسفي 
والعوملة  اخلصخصة  وت��س��ارع  احل��ال��ي،  األبرتهايد"  يشبه  "م��ا  في 
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  هو  وم��ا  فلسطني؟  إسرائيل/  في  االقتصاد  في 
تداعيات  العملية؟ وما هي  في  األميركية واألوروبية  االقتصاديات 
االستيراد الهائل للعمالة األجنبية كبديل للفلسطينيني؟  وكيف تستطيع 
عملية األبرتهايد أن تتغذى على تراكم رأس املال لدى نخبة وطنية 
صغيرة؟ وأخيرا: هل حلصر الفلسطينيني في غيتوات تأثير في اقتصاد 

مواز، وفي غيتو سياسّي إلسرائيل نفسها في الشرق األوسط؟
سياسيا، تستطيع عدة رؤى أن تترابط حلّل املأزق. مقاربتي تدعو 
إلى إعادة تفحص جّدي لثنائية قومية اجتماعية تقدمية، كنظام جديد 
التالؤم  القومية ميكن  الثنائية  إسرائيل/ فلسطني.  محتمل ملستقبل 
معها في أوضاع سياسية مختلفة وموازين، من ضمنها ما هو مدني 
أو عام، وما هو وطني أو دولي. أنا أرى أن كونفيدرالية إسرائيلية 
� فلسطينية )باحتمال أن تقود إلى فيدرالية(، ذات اقتصاد مشترك، 
لالجئني  ع��ادل��ة  تسوية  م��ع  مفتوحة،  وح���دود  رئيسة،  وعاصمة 
الفلسطينيني، ميكن أن تكون األكثر مالءمة. النقاشات حول هذه 
اخليارات بدأت داخل ساحات ثقافية وسياسية متطورة في إسرائيل/ 
كما  القريب،  املستقبل  في  للتوسع  قابلة  نقاشات  وهي  فلسطني، 
ثقافية وسياسية لسالم حقيقّي وعادل ملستقبل  بذورا  تزرع  أنها قد 

هذه األرض املمزقة.
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