امللف

العودة املتخيلة ــ قراءات

مي�شال نوفل
خريطة طريق نحو �ضمور جدوى الغيتو

�إن

الوقائع المت�صلة بجمود وان�سداد المحاوالت الحتواء ال�صراع الإ�سرائيلي ــ
الفل�سطيني ،والإ�سرائيلي ــ العربي منذ �سنة  ،1991ت�شجع على مقاربة الم�س�ألة
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية باعتبارها توليف ًا براغماتي ًا متحو ًال بين خيارات جيو�سيا�سية
تتقاطع وتتفاعل وتتداخل على طريقة مجرى النهر الذي يلتقط في م�سار انحداره
الينابيع والجداول ،ثم ي�سير النهر ليلقي بمياهه في مكان ما في البحر �أو المحيط.
لنحاول �إدخال مب�ضع التحليل الجيو�سيا�سي النقدي في هذه الإ�شكالية انطالق ًا من
رف�ض نموذج �إ�سرائيل الذي ي�شتغل وفق ًا لمخطط �شامل ي�سعى لتطبيقه ب�صورة منهجية.

I

مركبة في الذاكرة
نبد�أ �أو ًال بخيار ''القلعة الح�صينة'' الذي تعود جذوره �إلى �أ�سطورة ّ
''م�سادا'' التي كانت معق ًال للمقاومة في زمن ال�سيطرة
اليهودية ّ
مردها �إلى ق�صة قلعة َ
الرومانية على فل�سطين في �سبعينيات القرن الميالدي الأول .و�سجلت الذاكرة الأ�صولية
اليهودية �أن المدافعين عن قلعة م�سادا ،ف�ضلوا االنتحار على اال�ست�سالم عندما وجدوا �أن
الح�صار الروماني ا�ستنزف طاقتهم على ال�صمود.
وعلى الرغم من �أن �سقوط م�سادا في �سنة  73بعد الميالد �ش ّكل نهاية لنمط الحياة
اليهودي الحربي الخال�صي ،فقد �أُعيد �إنتاج الأ�سطورة على نحو يف�ضي �إلى فكرة �أن دولة
�إ�سرائيل المحا�صرة في المحيط العربي يجب �أن ت�صبح ''الملج�أ النهائي'' في �ضوء حملة
الإبادة التي تعر�ضت لها المجتمعات اليهودية في �أوروبا على يد �ألمانيا النازية
( .)1945-1933وبح�سب هذا المنطق التحريفي الذي ُيح ّل النكبة الفل�سطينية بدي ًال من
المحرقة الأوروبية لليهود ،ف�إن الم�شروع ال�صهيوني ينظر �إلى �إ�سرائيل على �أنها ''القلعة
الح�صينة'' المتفوقة التي تخرج منها قوة �ضاربة لإخ�ضاع ''القبائل المتمردة'' في
المحيط العربي .لذلك ف�إن عملية التمو�ضع والتح�صن وراء ''الجدار الحديدي'' في مواجهة
الفل�سطينيين/العرب ،لم تكن �سوى الحا�ضنة ال�ستراتيجيا �إ�سرائيل منذ النكبة في �سنة
 1948حتى مطلع ثمانينيات القرن الع�شرين� ،إذ َفر�ضت على الفل�سطينيين/العرب
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الم�ست�ضعفين حروب العدوان والتو�سع التي طاولت الأرا�ضي الفل�سطينية والم�صرية وال�سورية
واللبنانية ،في ظل االطمئنان �إلى تحالفات �إ�سرائيل الغربية ،في �أوروبا �أو ًال ،ثم الواليات
المتحدة ب�صورة �أ�سا�سية.
وعلى هذه المتوالية من الغزو والتو�سع واال�ستيطان من جانب �إ�سرائيل� ،صارت �صورة
م�سادا تعيد �إلى الأذهان العربية �صورة �أُخرى هي الممالك الالتينية التي �أن�شئت في �سياق
الحروب ال�صليبية في الم�شرق ( ،)1291 - 1099وكانت محكومة تاريخي ًا بالزوال كونها
ظلت ج�سم ًا غريب ًا على الأطراف ال�ساحلية للمنطقة العربية ،وامتنعت من الم�صالحة واالندماج
يعول عليها كثيراً في مراكز القرار
مف�ضلة ت�سويات جزئية وموقتة مع �سلطات محلية لم يكن َّ
في حينه :القاهرة ودم�شق .ويكابر ال�صهيونيون بالقول �إن ''حلم �صالح الدين'' ال يمكن �أن
يتكرر ،لأن اليهود المغت�صبين لأر�ض فل�سطين لي�سوا مثل ال�صليبيين و�سيقاتلون حتى النهاية
لأن لي�س لديهم بلد �أو مكان يرجعون �إليه.
ن�أتي �إلى خيار ''�أر�ض الميعاد''؛ �إذ �إن عدداً من الم�شاريع الجيو�سيا�سية مثل �أميركا ما بعد
الهندية و�أ�ستراليا وجنوب �أفريقيا (وال نن�سى م�شاريع �أُخرى ال تزال طي الأحالم مثل الم�شروع
الرو�سي/ال�سالفي والتركي/العثماني الجديد وغيرها) ،تبدو م�سكونة بحلم الأر�ض الموعودة .و�إذا
كان الحلم ال�صهيوني ال ينف�صل عن الفكر ال�سيا�سي الأوروبي ،وخ�صو�ص ًا مفهوم الدولة/الأمة،
ف�إنه يحيل �أي�ض ًا على �أ�سطورة ''الأر�ض الموعودة'' التي ُل ّقحت بتجارب وتقنيات اال�ستعمار الحديث
كي تتمكن �إ�سرائيل (بعد  120عام ًا من قدوم المهاجرين اليهود الأوائل �إلى فل�سطين ون�شر كتاب
ثيودور هرتزل ''دولة اليهود'') من ال�سيطرة على  %90من �أرا�ضي فل�سطين التاريخية ومنها القد�س.
لكن هذه ال�سيطرة �شبه التامة ما كانت ممكنة من دون التطهير العرقي واغت�صاب الأر�ض
( ،)1967 - 1948وبالتالي ا ّتباع تخطيط جيوا�ستراتيجي متدرج اعتمد من طريق �سيا�سة
ناجحة� ،إن�شاء الم�ستعمرات الزراعية ،وبناء ع�شرات المدن الجديدة والم�ستعمرات التي ت�ضم
مئات �آالف المنازل وال�شقق .ومن خالل ترجمة القوة الع�سكرية �إلى وقائع �سكانية وهيكلية
وجيو�سيا�سية ،ت�سمح با�ستقبال مهاجرين جدد وا�ستيعابهم ودمجهم و�إ�ضعاف الح�ضور
العربي ،تم تزخيم الديموغرافيا الإ�سرائيلية بحيث ارتفعت �إلى  6.6مليون ن�سمة ،في مقابل
 600.000من المهاجرين اليهود في ختام االنتداب البريطاني.
وعلى افترا�ض �أن للحلم ال�صهيوني مبررات �إن�سانية تدعم الم�شروع الجيو�سيا�سي ،ف�إن هذه
ما لبثت �أن �سقطت تحت وط�أة جدار الف�صل واال�ستعمار اال�ستيطاني في ال�ضفة الغربية ،عقب
حرب 1967؛ لكن قبل ذلك كانت معالم دولة الف�صل العن�صري تلوح في الأفق عندما ُ�ش ّيدت
الجدران في المدن المختلطة مثل مدينة ال ّلد ،و ُف�صلت الأحياء اليهودية من الأحياء العربية،
وه ّم�شت الأحياء العربية ،وا�ستهدف بناء الم�ستعمرات الزراعية (الكيبوت�س) والمدن الإ�سرائيلية
ُ
الجديدة ح�صار قرى الجليل العربية وبلدات المثلث وقرى البدو العرب في النقب.
الم�شروع الإ�سرائيلي الآن في خ�ضم مع�ضلة كبرى �سيا�سية و�أخالقية ب�سبب فر�ض الف�صل
العن�صري على الفل�سطينيين الذين باتوا في ال�ضفة الغربية ،محا�صرين في ''بانتو�ستانات''
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ت�ضيق بهم ،ومحرومين من حرية االنتقال ،بينما يتكد�س في غزة مليونا فل�سطيني في �شريط
ال تتعدى م�ساحته  400كم ،2وه�ؤالء يعي�شون تحت رحمة القمع الع�سكري الإ�سرائيلي،
ويدينون بالبقاء للم�ساعدات الدولية ،في حين تمعن ال�سلطات الإ�سرائيلية في تقنين الكهرباء
والتموين .من هنا المع�ضلة الديموغرافية في �إ�سرائيل/فل�سطين ،التي تعود �إلى النمو ال�سكاني
ال�سريع جداً الذي يفيد من الهجرة اليهودية ،والن�سبة العالية للوالدات لدى بع�ض فئات ال�سكان،
مقدمها العرب الم�سلمون واليهود المتدينون .فاليوم يقيم نحو  13مليون على م�ساحة
وفي ّ
جغرافية ال تتعدى  27.000كم ،2و�سط توقعات ب�أن يبلغ عدد �سكان �إ�سرائيل/فل�سطين 25
مليون ًا في �سنة .2025
وتتجاوز وتيرة النمو ال�سكاني هذه قدرة المجال الجيو�سيا�سي على التحمل في الأمد
الطويل ،كون النمط الإ�سرائيلي في التنظيم المدني وا�ستهالك الموارد ي�ستنزف المياه
والأرا�ضي الزراعية والم�ساحات الطبيعية ،الأمر الذي يقود بدوره �إلى م�شكلة جيو�سيا�سية
هائلة :ال�سكان العرب ال يق ّلون عن ن�صف مجموع ال�سكان� ،أي  6.6مليون عربي هم
الفل�سطينيون في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�أرا�ضي  ،1948في مقابل  6.6مليون يهودي
في �إ�سرائيل والم�ستعمرات؛ ومن �ش�أن الإقرار للفل�سطينيين العرب بالحقوق ال�سيا�سية التي
يتمتع بها ال�سكان اليهود� ،أن ي�ؤدي �إلى تقوي�ض الم�شروع ال�صهيوني الذي قامت عليه الدولة
اليهودية ،بينما �إبقاء ن�صف ال�سكان في و�ضع المغلوبين تحت نير االحتالل والف�صل العن�صري
�إلى �أجل غير م�سمى ،يفوق طاقة �أي نظام �سيطرة بالغ ًا ما بلغ من القوة والحنكة ،ولنا في
التاريخ الحديث والمعا�صر �أدلة كثيرة على ذلك.
يبقى خيار ''الت�سوية ال�سيا�سية'' مع الفل�سطينيين/العرب ،وهو ي�ستند �إلى التجارب
التاريخية التي ت�ؤكد �أنه ال يمكن لمجتمع �أن ينعزل �إلى الأبد عن بيئته الطبيعية داخل قلعة
ح�صينة ،و�إن كان المجال الخارجي (عبر البحر والجو) مداه المفتوح للتوا�صل الحيوي مع
الديا�سبورا �أو قاعدة الإمداد البعيدة؛ فقد تتال�شى �أ�سباب هذه العزلة مع تقادم الزمن وتعاقب
فتلح الرغبة والحاجة �إلى
جراء تكرار الحروب ّ
الأجيال ،ثم ي�أتي ال�شعور بالإرهاق والنزف ّ
حياة ''طبيعية'' .وعندها ُتطرح �ضرورة الذهاب �إلى التفاهم والتعاي�ش مع الخ�صم �أو الآخر� ،أي
في الحالة التي تعنينا ،االعتراف المتبادل بالوجود والحقوق و�صو ًال �إلى هدنة طويلة �أو
معاهدة �صلح؛ وقد بدا لبع�ض الوقت �أن المقاومة العنيدة لل�شعب الفل�سطيني وت�ضحياته
الكبيرة والتفاعل العربي مع الق�ضية الفل�سطينيةَ ،ج َع َلت �إ�سرائيل تتخلى عن ا�ستراتيجيا القلعة
لتنخرط في ''منطق الت�سوية''� ،إذ و ّقعت مع قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية في وا�شنطن في
� 13أيلول�/سبتمبر � 1993إعالن اتفاق المبادئ في �ش�أن الترتيبات االنتقالية للحكم الذاتي،
عقب مفاو�ضات �سرية في �أو�سلو اعتمدت توظيف مكا�سب االنتفا�ضة الفل�سطينية في �سنة
 .1987لكن عملية مدريد�/أو�سلو التي اعترفت �إ�سرائيل بموجبها بمنظمة التحرير ب�صفتها
ممث ًال لل�شعب الفل�سطيني من دون الإقرار بالحقوق الوطنية الثابتة لل�شعب الفل�سطيني ،ما لبثت
�أن انهارت ب�سبب التقدير الفل�سطيني الفا�شل لميزان القوة مع �إ�سرائيل الذي فر�ض على
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المفاو�ض الفل�سطيني المتعجل قبول معادلة مفخخة ت�ستبعد وقف اال�ستيطان ،وتجعل
ا�صطلح على ت�سميتها المناطق ''�أ''� ،أي المدن الكبرى في ال�ضفة
االن�سحاب من المناطق التي ُ
الغربية التي ُ�س ّلمت �إدارتها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية ،يرتدي �صيغة �إعادة انت�شار للجي�ش
الإ�سرائيلي ولي�س ان�سحاب ًا من هذه المناطق ،وهو الو�ضع الذي لم يدم طوي ًال� ،إذ �أعاد الجي�ش
الإ�سرائيلي اقتحامها في االنتفا�ضة الثانية ( .)2000/9/8وفي النهاية ف�شلت الت�سوية
الم�ستندة �إلى عملية �أو�سلو ،وراوحت المفاو�ضات مكانها ثم توقفت ،وابتلع اال�ستيطان ال�ضفة
الغربية ،والتهمت الم�ستعمرات حل الدولتين.
وكانت عملية الت�سوية ''العادلة والمتوازنة'' تتطلب للتحقق ،تبد ًال جيو�سيا�سي ًا �إقليمي ًا �شرعت
في انتهاجه م�صر كبرى الدول العربية ،عندما �أقدمت في � 26آذار/مار�س  1979على توقيع
ورجحت الخطوة الم�صرية هذه نهج ''ال�سالم البارد'' بدي ًال من حال
معاهدة �صلح مع �إ�سرائيلّ .
يبق على العرب الآخرين ،بعد الأردن� ،سوى اجتياز حاجز
العداء والحرب مع �إ�سرائيل ،ولم َ
االعتراف بالدولة اليهودية مكون ًا �شرعي ًا مقبو ًال في ''ال�شرق الأو�سط الجديد'' ،في مقابل �أن تقتنع
�إ�سرائيل ب�ضرورة التحول �إلى دولة عادية� ،أي التخلي عن منطق القلعة الع�سكرية المتفوقة وهو
�أ�سا�س �شرعيتها وتما�سكها منذ �إعالن ت�أ�سي�سها في منت�صف القرن الع�شرين .وقد �أقدمت منظومة
الجامعة العربية على مبادرة ا�ستراتيجية كبرى� ،إذ تلقفت المتغير الفل�سطيني/العربي لتعر�ض
على �إ�سرائيل ت�سوية �شاملة ( )2002تكر�س القبول بوجودها ال�شرعي ،لكن هذه المبادرة �أُجه�ضت
برفع ورقة المطالبة باالعتراف ب�إ�سرائيل ''دولة يهودية'' ،بعدما �أُجه�ضت قبلها ''ت�سوية �أو�سلو''
بحجة �أولوية ''الأمن الإ�سرائيلي'' على ال�سيادة الفل�سطينية؛ وترافق ذلك مع ت�سريب نظرية
''القنبلة في القبو'' التي تعني التهديد من دون �إ�شهار ال�سالح النووي ،ما دام هذا التهديد في
متناول اليد ،وي�ساعد في تعزيز ال�سيا�سة ''العميقة'' الراف�ضة للت�سوية الإقليمية.

II

في الأمد الطويل ،وعلى افترا�ض ا�ستبعاد اللعبة النووية المدمرة لإ�سرائيل ال�صغيرة
الم�ساحة مقارنة بات�ساع العالم العربي ،يمكن �أن نت�صور �أن التحوالت الجيو�سيا�سية
والجيواقت�صادية التي تنذر باالنتقال المتدرج �إلى عالم جديد (ما بعد �أميركي) ت�ضعف فيه
قب�ضة ال�صهيونية في قاعدتها الأورو ــ �أميركية� ،سيكون لها في النهاية ت�أثيرات عميقة في
تركيبة النواة الغربية لإ�سرائيل ،من دون �أن نن�سى ال�ضغوط العربية/الإ�سالمية التي �ستواكبها
ال محالة ب�شكل �أو ب�آخر .هكذا كانت الحال مع التحوالت الجيو�سيا�سية والجيوثقافية
والديموغرافية التي �أودت بالممالك ال�صليبية في الم�شرق ،والم�ستعمرات الأوروبية في المغرب
العربي في وقت الحق ،ثم في �آ�سيا الو�سطى ،مثلما �أودت في حالة معاك�سة بالتجربة
العثمانية في المغرب والم�شرق بعد �أن قادت المماليك وال�سالجقة �إلى االندماج والذوبان في
محيط الثقافة العربية.
و�إ�سرائيل ك�أي مجتمع ع�سكري� ،ست�شهد ال محالة �ضموراً لطاقاتها الحربية مع تقادم الزمن:
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الإمداد الديموغرافي من يهود الديا�سبورا في تراجع م�ستمر على الرغم من الطفرة الناتجة من
تفكك االتحاد ال�سوفياتي .و�إذا افتر�ضنا �أن جميع يهود الديا�سبورا انتقلوا في يوم من الأيام �إلى
�إ�سرائيل ،ف�إن عددهم لن يعادل �أبداً ا�ستراتيجي ًا وزن القارة الكبيرة العربية/الإ�سالمية.
طبع ًا ،يجب االعتراف ب�أنه لي�س لل�سالح النووي القدرة على موازنة الجحافل ال�شعبية
عندما تتحلل �آليات النظام العن�صري ،كحالة جنوب �أفريقيا ،كما �أن مفاهيم اال�ستراتيجيا
النووية ما انفكت تتطور ،بحيث �صار في �إمكان الدفاع ،مثلما هي الحال في التجرب َتين
الكورية والإيرانية� ،أن يوازن الهجوم تقني ًا ومعنوي ًا .وفي هذه الأثناء ،ف�إن الفوارق في
الأعمار� ،أو التكاثر ،قد ي�ستعيدان �أهميتهما الحا�سمة ،باعتبار �أن الهجرة �إلى �إ�سرائيل �ستبلغ
حدها الأق�صى ،وبالتالي ف�إن الدونية الديموغرافية لإ�سرائيل �ستتفاقم ما لم
عاج ًال �أم �آج ًال ّ
تلج�أ �إلى اال�ستعانة بمتطوعين �أو مرتزقة ،ف�ض ًال عن الدونية الأخالقية الناتجة لي�س فقط من
تفوق ال�سردية الفل�سطينية على دولة الف�صل العن�صري ،بل �أي�ض ًا من العجز عن معالجة
ا�ضطراب المجتمع اليهودي نف�سه �أمام مر�أى الفل�سطينيين المجبرين على الإقامة في ''معازل''
ت�ضيق بهم ،وحرمانهم من حرية التنقل ونعمة اال�ستقالل وال�سيادة في وطنهم ،عالوة على
م�أ�ساة قطاع غزة حيث يتكد�س مليونا فل�سطيني في م�ساحة ال تتعدى  400كم.2
في �أي حال ،تظل لإ�سرائيل م�صلحة �أ�سا�سية في بقاء العديد من اليهود في المجتمعات
واالقت�صادات والثقافات الغربية ،كون ذلك هو ال�سبيل �إلى ت�شكيل مجموعات �ضغط م�ؤثرة في
�سيا�سات بالد الديا�سبورا ،ت�ستطيع تمويل �إ�سرائيل وجي�شها والم�شاركة في البحث عن المعارف
العلمية والتقنية في �أف�ضل المختبرات العالمية.
ولل�سبب نف�سه تبدي �إ�سرائيل ح�سا�سية عالية �إزاء انزالق مركز ال�سلطة العالمية عقب �أفول
ع�صر التفوق الغربي وانزياح نواة العالم من الغرب �إلى �آ�سيا ،ولذلك نراها تكثر من بادرات
ح�سن النية �إزاء �أو�سع مجموعة ممكنة من البالد في �أفريقيا و�آ�سيا و�أميركا الالتينية ،مع
�إعطاء الأولوية لالتحاد الرو�سي ،وتبذل جهداً م�ضاعف ًا النتهاج �سيا�سة دينامية في حقل
التعاون والتبادل التقني مع ال�صين والهند.
هكذا تحافظ �إ�سرائيل على هذا التوجه �إلى الخارج الذي �سمح ببقاء �إمبراطوريات وممالك
عبر اعتماد الطرق البحرية ال�ستيراد الطاقة الديموغرافية والفكرية واالقت�صادية .والواقع �أن
عد بمثابة رئة التنف�س لإ�سرائيل ،وهو �أوروبا�/أميركا ،بات يواجه ال�ضغوط
الخارج الذي كان ُي ّ
التي تمار�سها حركة مقاطعة �إ�سرائيل المتنامية في المجتمعات الغربية ،ومن ال�سهل �أن نتوقع
في الأمد الطويل �أ ّال تبقى الواليات المتحدة مقيدة بالنفوذ الذي تمار�سه الأقلية اليهودية،
ومنها مجموعات ال�ضغط في الإدارة والإعالم ومراكز الأبحاث ،وال �سيما �أن قطاع ال�شباب
اليهود الأميركيين �أخذ ين�سلخ عن المنظومة الفكرية ال�صهيونية ،ويعار�ض �سيا�سات االحتالل
والف�صل العن�صري الإ�سرائيليةّ � .أما �أوروبا ''الأوروبية'' ف ُتظهر حرية �أكبر في مناه�ضة
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية من باب االلتزام بالقانون الدولي ،والدليل معار�ضتها اعتراف الإدارة
الأميركية بالقد�س عا�صمة موحدة لإ�سرائيل ونقل �سفارتها �إليها.
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وتعمل الحكومات الأوروبية ب�سبب �أهمية الإمدادات النفطية ،على �إ�ضفاء اال�ستقرار على
عالقاتها العربية المحكومة بمنطق الجوار الجغرافي والأمن المتبادل ،في وقت تهدد الأزمة
االنتقالية في العالم العربي بتدفق مزيد من الهجرات �إلى �أوروبا ،وبالتالي تعميق �أزمة
تق�ض م�ضاجع ''القارة العجوز'' ذات الثراء الفاح�ش؛ وتبقى موارد العالم العربي
الالجئين التي ّ
و�أ�سواقه �أهم كثيراً في نظر الحكومات الأوروبية مقارنة بما تملك �إ�سرائيل.

III

لقد م�ضى زمن كانت �سيا�سة ''ال�صقور'' في �إ�سرائيل تراهن على جعل الم�شروع ال�صهيوني
ينتظم في قلعة متينة عبر التمو�ضع ديموغرافي ًا واقت�صادي ًا وقانوني ًا �ضمن ''حدود طبيعية''،
و�إ�ضعاف الطاقات العربية الداخلية ودفعها �إلى الهجرة ،والعمل على �إبقاء الأيدي العاملة
العربية الرهائن ال�ضرورية لـ ''تقطيع'' عقود و�أجيال .وكانت هذه ال�سيا�سة تن ّفذ ب�آليات ال�ضبط/
القمع التي يقع �ضحيتها غالب ًا ال�شباب في الأرا�ضي المحتلة .من جهة �أُخرى ،ر�أى ''الحمائم''
من الإ�سرائيليين �أنه يتعين اعتماد طريق الحوار والتفاو�ض وتقديم مقترحات تنطوي على
تنازالت ،وذلك لت�سهيل عملية تقلي�ص منطق الرف�ض لدى الفل�سطينيين/العرب .والواقع �أن
ال�سلوكين المتناق�ضين ظاهراً ،كانا ينبعان من مبد�أ ا�ستراتيجي واحد هو ال�صمود بف�ضل
َ
م�ؤ�س�سة الدولة/الجي�ش حتى تتال�شى مع الوقت حدة االعترا�ض� ،أو حالة الرف�ض العربي.
والواقع �أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة دولة �إ�سرائيل لم يكن �سوى �إعادة تركيب على نطاق جيو�سيا�سي
للبنية ال�سو�سيولوجية اليهودية التقليدية ،في المدينة غير اليهودية� ،أي ''الغيتو'' الذي يخرج
منه الرجال �سعي ًا وراء الرزق في بيئة غريبة .وت�ساهم عنا�صر من االقت�صاد وال�سو�سيولوجيا
والتكنولوجيا في تدعيم هذا الغيتو وتو�سيعه وجعله في موقع التفوق على الجوار ،على الأقل
موقت ًا ،من خالل اال�ستيطان اليهودي في ال�ضفة الغربية (نحو  750.000م�ستوطن الآن)،
وتفتيت الأرا�ضي الآهلة بالعرب ،وبناء الطرق االلتفافية التي ت�سمح بانتقال الم�ستوطنين
اليهود من دون معوقات ،ونفي وجود الفل�سطينيين ومحوهم من الم�شهد المتجان�س لكتل
العمارة البي�ضاء الممتدة من البحر المتو�سط �إلى وادي الأردن .وهذا الم�شهد الذي تتخللـه
البيوت ال�صغيرة ب�أ�سطح من القرميد الأحمر يوحي باندماج ال�ضفة الغربية التي ت�سميها
�إ�سرائيل ''يهودا وال�سامرة'' ،بحيث يتالزم ال�ضم الفعلي الذي تحميه الم�ستعمرات والمواقع
المح�صنة على التالل ،مع ال�ضم الرمزي والم�شهدي في نهاية المطاف.
ي�سجل لإ�سرائيل �أنها ك�سبت الجولة الأولى في ال�صراع على �أر�ض ال�ضفة الغربية ،والذي
قد َّ
يجري تحت �ستار ''حل الدولتين'' ،لكن اال�ستراتيجيا اال�ستيطانية الإ�سرائيلية وما تقت�ضي من
�سيا�سات تنظيم الأرا�ضي وتجهيزها و�إعادة هيكلة المدن ،تقود �إلى ''الدولة الواحدة'' القائمة
على نظام الف�صل العن�صري �أو نظام الأبارتهايد ،و�إلى تهمي�ش الفل�سطينيين في ''معازل'' توكل
�إدارتها �إلى �سلطة الحكم الذاتي الفل�سطينية .وقد ي�ستدعي حل الم�س�ألة ال�سكانية (تت�صل بالغلبة
�سيناريوين :الأول هو دفع ال�شباب الفل�سطينيين �إلى الهجرة
الديموغرافية للفل�سطينيين) �أحد
َ

خريطة طريق نحو ضمور جدوى الغيتو

امللف

بالتدريج ،والثاني العمل على تهجير ال�سكان الفل�سطينيين �إلى دول الجوار العربي .و�إذا كانت
ال�شروط الجيو�سيا�سية لمثل هذا النزوح الجديد ،غير متوافرة اليوم ،فكيف �ستكون الأحوال بعد
� 15أو  20عام ًا مقبلة؟
�إن العالم الذي هو في طريق التكوين عقب انهيار الإمبراطورية الأميركية وتفكك نظام
التفوق الغربي الذي احت�ضن الم�شروع ال�صهيوني ،لن يكون تحت �سيطرة قوة �إمبريالية واحدة،
بل �سيكون على الأرجح على �شكل نظام للتوازن معقد تتعاي�ش فيه مجموعة من الأمم
المتكافئة و�إن لم تكن مت�ساوية.
وفي هذا النظام المتخيل تحتفظ بع�ض الكيانات الكبرى في مركزها ب�إطار الأمة الواحدة
مثل القطب الرو�سي ،ويمكن �أن ينطبق الأمر نف�سه على ال�صين التي ت�ستطيع في الأمد الطويل
تكوين قوة ع�سكرية موازية لقوتها االقت�صادية وبتكنولوجيا ربما �أرقى من تلك التي تملكها
الواليات المتحدة الأميركية.
وال يعني �إدراك عالقات القوة الحقيقية في الم�ستقبل بالن�سبة �إلى العرب/الفل�سطينيين،
�سوى �أن يكون لهم القدرة على العمل في االتجاه ال�صحيح ،وهذا يفيد ب�أن �إ�سرائيل لي�ست تلك
القوة العظمى الم�ؤهلة لقيادة تحالفات �إقليمية� ،أو تو ّلي دور المحور الناظم لال�ستقرار والأمن
في ال�شرق الأو�سط� ،إذ �إن وظيفتها العمل بال هوادة على ن�شر اال�ضطراب والعنف والتوتر في
العالم العربي/الإ�سالمي .وفي حال ن�شوب �صراعات �إقليمية �شاملة ،ف�إن �إ�سرائيل قد ت�صبح
تحت رحمة تحالف ي�ضم العرب والأتراك والإيرانيين الذين يملكون مجتمعين القوة الكافية
نظري ًا لخنقها .ولي�س �سراً في �أي حال� ،أن �إ�سرائيل بمجتمعها الحديث القادم من تجربة
ا�ستعمارية لم تخ�ضع بعد المتحان الزمن ،ال ت�ستطيع �أن تعي�ش فقط على ن�شاطها االقت�صادي
والتكنولوجي المعولم ،و�إن كانت تملك من موارد الطاقة ما ي� ّؤمن لها اكتفاء ذاتي ًا ال يعفيها
من اللجوء �إلى الم�ساعدات الخارجية في الإمداد المالي والعلمي من الديا�سبورا اليهودية،
وخ�صو�ص ًا في الواليات المتحدة ،للحفاظ على تفوقها الع�سكري وم�ستوى ا�ستهالكها ،الأمر
الذي ي�ضفي على مفهوم ''القلعة الح�صينة'' ُبعداً خارجي ًا يت�صل باحتمال �ضمور الإمداد
اال�ستراتيجي العائد �إلى عالقة االرتباط بالواليات المتحدة الأميركية.
�إذا افتر�ضنا �أن العالم العربي الذي يمثل العمق اال�ستراتيجي والح�ضاري لفل�سطين ،قرر
م�ستقب ًال �أن ي�صبح قطب ًا لنظام �إقليمي م�ستقل ،وهو �أمر مرغوب فيه و�إن كان يثير �إ�شكاليات
معقدة ،ف�إنه يمكنه بالفعل عندئذ �أن ي�ضع نهاية لنظام الأبارتهايد ال�صهيوني .ومن ال�صعب
التكهن بالنتائج التي يطلقها مثل هذا التحول ،لكن قطب ًا ناظم ًا دولي ًا راح يظهر في �أورا�سيا
بعيداً عن �أميركا ،وهذا يمكن �أن يعرقل التدفقات التجارية والمالية والهجرة التي تغذي
اقت�صاد �أميركا ،وعندها قد تر�ضخ الواليات المتحدة لأن تكون �أمة كغيرها من الأمم وت�سعى
لتحقيق التوازن في ح�ساباتها الخارجية ،وهذا بحد ذاته ي�شكل �ضغط ًا هائ ًال على �إ�سرائيل
ي�ؤدي �إلى انخفا�ض م�ستوى معي�شة �سكانها وتقلي�ص الفوارق االجتماعية واالقت�صادية
والعلمية مع الفل�سطينيين/العرب و�صو ًال �إلى انعدام جدوى الغيتو.

185

