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االحتالل  من  قرن  »نصف  شافري  غريشون  كتاب  يشكل 

إضافة مهمة يف مجال دراسة االحتالل. 

ويبحث  االحتالل،  من  قرن  نصف  ويحلّل  الكتاب  يرصد 

أثره بعيد املدى عىل تشكيل إرسائيل واملجتمع اإلرسائييلّ، وعىل 

عام، وفرص  بشكٍل  الصهيونّي  للمرشوع  الذي سبّبه  التحّول 

السياسية  العملية  الجمود ووصول  املمكنة يف ظل حالة  الحل 

إىل باب مغلق.

الكتاب مبني حول ثالثة أسئلة مركزّية، بحيث يتمحور كل 

فصل من فصوله حول أحد هذه األسئلة، وهي: ما هو االحتالل؟ 

ملاذا يستمّر االحتالل فرتة طويلة؟ كيف غرّي االحتالل الرصاع 

اإلرسائييلّ-الفلسطينّي؟ 

سأتطّرق يف هذه املراجعة إىل أساس املعطيات واالّدعاءات 

يف فصول الكتاب الثالثة، وسأختتم بمالحظات نقدية عما جاء 

فيه.

وصف  االحتالل؟«  هو  »ما  األول  الفصل  يف  شافري  حاول 

االحتالل عىل ضوء تطّوره املركب، يف ظل املقاومة الفلسطينية 

ويف ظل تحول االحتالل إىل جزء من الحياة اليوميّة التي تتصف 

اإلخضاع من جهة، ويف ظل  بالحرمان واالستعمار ومحاوالت 

تعريفه إرسائيليا وممارسته عىل أساس الفصل ما بني األرض 

والسكان من جهة ثانية. يتم يف هذا السياق التعامل مع األرض 
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 غير متاح؟ يشير شافير من خالل استعراض 
ّ

 حل الدولتين هو حل
ً
هل فعال

المحادثات التي كانت في كامب ديفيد، ومحادثات طابا، وأخيًرا المحادثات التي 

كانت بين أبو مازن وأولمرت، والتي انقطعت بسبب استقالة أولمرت في عام 

2٠٠8، أّن هذا ليس دقيقا، ويشير إلى أنه تّم في المفاوضات التوّصل إلى تفاهم 

ق بقضايا العودة والقدس والمستوطنات. يتوّسع شافير 
ّ

واتفاق مبدئّي فيما يتعل

رة للتعامل مع مسألة المستوطنات من 
ّ

في هذا السياق حول اإلمكانّيات المتوف

ي مبدأ تبادل األراضي.
ّ
خالل تبن

كـ »مساحة للتوسع واالستيطان«، والتعامل مع الفلسطينينّي 

يف  تتم  كمواطنني.  املستوطنني  مع  والتعامل  »غرباء«،  كرعايا 

هذا السياق التفاضيل مالءمة أدوات السيطرة والحكم واإلدارة 

تلخيصها  يمكن  والتي  ووجهتها،  الدولة  احتياجات  بحسب 

بتمكني املرشوع االستيطانّي يف قلب الوقائع يف املنطقة املحتلّة 

»ديموس«  دائرة  خارج  الوقت  ذات  يف  الفلسطينينّي  وإبقاء 

إىل  املستندة  املمارسة  يف  بتجليه  االحتالل  هو  هذا  املواطنة. 

تعريف قانوني إرسائييل.

طويلة؟«  فرتة  االحتالل  يستمّر  »ملاذا  الثاني  الفصل  يف 

يحلّل شافري ويفّكك مجموعة العوامل التي سمحت باستمرار 

أن يكون مؤّقتًا، ويرّكز عىل  املفروض  الذي كان من  االحتالل 

ومن  اإلرسائيليّة،  السيطرة  استمرار  من  تمّكن  التي  العوامل 

تعميقها يف األرايض الفلسطينية املحتلّة عام ١٩٦٧، ويقارن ما 

بني املرشوع االستعمارّي واالستيطانّي الذي كان أساس إقامة 

الدولة، واملرشوع االستيطانّي الذي جاء بعد االحتالل. 

يذكر شافري يف هذا القسم التناقضات والرصاعات الداخليّة 

استمرار  عىل  أّثرت  التي  الفلسطينيّة،  والداخليّة  اإلرسائيليّة، 

كاحتالل  واملعارصة  الجديدة  صورته  وتشكيل  االحتالل 

ديناميكّي، ولكن أيضا كاحتالل هّش، عىل الرغم من استمرار 

أحداًثا  شافري  يستعرض  التوّسعيّة.  االستيطانيّة  املؤّسسة 

ويتتبّع  االحتالل،  إنهاء  إمكانيّة  إعاقة  إىل  أّدت  مختلفة  وقوى 

كانت  إن  القوميّة،  الدينيّة  للمجموعات  املهم  الدور  باألساس 

أوسلو،  اتفاقيّات  وإفشال  تشويش  يف  فلسطينيّة،  أو  يهودّية 

ويف اغتيال إسحق رابني، ويف سياسة االغتياالت التي تنتهجها 

الشديد  العنف  الثانية وانتشار  اندالع االنتفاضة  إرسائيل، ويف 

الذي  الدبلومايّس  الحّل  إجهاض  إىل  أّدت  والتي  األطراف،  بني 

سعت إليه اتفاقيّة أوسلو.

أوسلو  اتفاقيّة  ولّدتها  التي  الداخليّة،  الديناميكيّة  أّن  كما   

بها  خاّصة  آليّات  خلقت  قد  الفلسطينيّة  السلطة  بإنشائها 

وَبنت تبعيّة بنيوّية ما بني السلطة ومنّظمات املجتمع املدنّي، 

والدول  الدويل  والبنك  أجنبيّة  تنظيمات  من  اآلتية  والتربّعات 

املرشوطة  التربّعات  ساهمت  ألني،  لوري  بحسب  األجنبيّة. 

بالحفاظ عىل حقوق اإلنسان واملواطن يف نزع الطابع السيايّس 

لخطاب  كاذبة  صورة  وخلقت  الفلسطينيّة،  املقاومة  عن 

الحفاظ عىل حقوق املواطن، يف حني أّن السلطات الفلسطينيّة 

تنتهك هذه الحقوق، ويف نفس الوقت، وّفر استبعاد حماس عن 

خطاب وصناعة خطاب حقوق اإلنسان فرصة لحماس إلظهار 

نفسها كمن يمثّل بديالً مبارًشا وغري فاسد، عىل الرغم من أّن 

سجلّها يف مجال حقوق اإلنسان ملّطخ أيًضا.  

يبحث شافري يف الفصل الثالث من الكتاب كيف غرّي االحتالل 

االنتقال  غرّي  وكيف  الفلسطينّي،  اإلرسائييلّ-  الرصاع  صورة 

انقطع حاليًا، صورة الرصاع  إىل حّل مدنّي دبلومايّس، والذي 

يف  يبحث  ولكنّه  واإلرسائيلينّي،  الفلسطينينّي  بني  ما  الشامل 

بتحلييل حول  أتوّسع قليالً  السؤال: ماذا بعد؟ سوف  األساس 

هذا الفصل من الكتاب بسبب االرتباط السيايّس لسؤال »ماذا 

بعد؟«.

يويل شافري اهتماًما يف هذا الفصل للتأّمل يف الصيغ املختلفة 

الدولة  وحل  الواحدة  الدولة  حل  الرصاع:  لحّل  اليوم  املتوّفرة 

ثنائيّة القوميّة، وهي حلول ظهرت عىل خلفيّة وجود ادعاءين. 

نجاح  بسبب  انتهى  قد  الدولتني  حل  أن  هو  األّول  االّدعاء 

جديدة  معطيات  وفرض  الديمغرايفّ  الواقع  تغيري  يف  إرسائيل 

يف  والبناء  املستفحل  االستعمار  خالل  من  الواقع  أرض  عىل 

الثّاني، فيوجد صدع ال يمكن  االّدعاء  أّما حسب  املستوطنات، 

رأبه بني الطرفني يف املواضيع الجوهرّية، يشمل ذلك قضيّة حق 

العودة وقضيّة مكانة القدس وقضيّة املستوطنات.

شافري  يشري  متاح؟  غري  حّل  هو  الدولتني  حل  فعالً  هل 

ديفيد،  كامب  يف  كانت  التي  املحادثات  استعراض  خالل  من 

مازن  أبو  بني  كانت  التي  املحادثات  وأخريًا  طابا،  ومحادثات 

وأوملرت، والتي انقطعت بسبب استقالة أوملرت يف عام 200٨، 

التوّصل  املفاوضات  يف  تّم  أنه  إىل  ويشري  دقيقا،  ليس  هذا  أّن 
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 »تحالف 
ً

يستعرض شافير تاريخ فكرة الدولة ثنائّية القومّية، والتي صاغها بداية

السالم« اليهودي )بريت شالوم( في عشرينّيات القرن الماضي، والذي خبا نوره 

ا 
ً

حاد« )إيحود(، وأيض
ّ

حيي من جديد ما بين 1942-1948 باسم »ات
ُ
في عام 1933 وأ

ا: 
ً

تها الحق
ّ
الحركة للمصالحة والتعاون )هتنوعا ليبيوس فيشيتوف بيعواله(، وتبن

العصبة اليهودّية-العربّية« )هاليغا هيهوديت عرفيت( في عام 1942.

العودة والقدس  إىل تفاهم واتفاق مبدئّي فيما يتعلّق بقضايا 

اإلمكانيّات  حول  السياق  هذا  يف  شافري  يتوّسع  واملستوطنات. 

تبنّي مبدأ  املستوطنات من خالل  للتعامل مع مسألة  املتوّفرة 

تبادل األرايض، والذي سيتيح إمكانيّة تحويل كتل استيطانيّة 

إىل السيادة اإلرسائيليّة، وباملوازاة، تحويل مناطق إرسائيليّة إىل 

الدولة الفلسطينيّة. اّدعاء شافري األسايّس هو أّن حل الدولتني 

ال يزال ذا صلة ولم يندثر كما أرسع الكثريون يف الحكم عليه، 

ليست  املستوطنات هي  وإخالء  إىل حٍل  التوّصل  يمنع  ما  وأّن 

الجغرافيا، وإّنما السياسة. )ص ١٩5(.

بعد مناقشة مدى إمكانيّة واحتمال حّل الدولتني، يستعرض 

األسايّس  البديل  اليوم  يعترب  الذي  الواحدة  الدولة  حل  شافري 

الحل  هذا  احتمال  مدى  ويبحث  الفكرّي،  الخطاب  يف  املقرتح 

من خالل مناقشة الصيغتني املركزّيتني لهذ الحل: حل الدولة 

 one vote والتي بحسبها  املدنيّة  الدولة  القوميّة وحل  ثنائيّة 

one man )صوت واحد- شخص واحد(، والتي صيغت بإيحاء 

من النموذج الجنوب أفريقّي ما بعد األبارتهايد.

يستعرض شافري تاريخ فكرة الدولة ثنائيّة القوميّة، والتي 

يف  شالوم(  )بريت  اليهودي  السالم«  »تحالف  بدايًة  صاغها 

عرشينيّات القرن املايض، والذي خبا نوره يف عام ١٩33 وأُحيي 

من جديد ما بني ١٩٤2-١٩٤٨ باسم »اّتحاد« )إيحود(، وأيًضا 

فيشيتوف  ليبيوس  )هتنوعا  والتعاون  للمصالحة  الحركة 

)هاليغا  اليهودّية-العربيّة«  العصبة  الحًقا:  وتبنّتها  بيعواله(، 

عن  عبارة  كانت  والتي   ،١٩٤2 عام  يف  عرفيت(  هيهوديت 

تحالف ألحزاب يسارّية، من بينها »بوعايل تسيون« و»هشومري 

هتسعري«، إىل جانب أفراد من أحزاب أخرى. 

رفضت كل من »الوكالة اليهودّية« و»اللّجنة العربيّة العليا« 

تاريخيّة.  فكرة  الفكرة  هذه  وأصبحت  القوميّة،  ثنائيّة  فكرة 

من  معدومة  شافري،  بحسب  الفكرة،  هذه  نجاح  فرص  كانت 

البداية، حيث أّنها تطلّبت درجة معينّة من الثّقة بني املجموعتني 

موجودة  تكن  لم  الثّقة  هذه  ولكّن  واليهودّية،  الفلسطينيّة 

أساًسا، ولكن، انبعثت هذه الفكرة مؤّخرًا يف الخطاب الفكرّي 

الحفاظ  مع  بالحقوق،  املساواة  يتيح  عادل  كحّل  الفلسطينّي 

أّن  شافري  يعّقب  للشعبني.  القوميّة  الجماعيّة  الحقوق  عىل 

فكرة ثنائيّة القوميّة هي فكرة ضعيفة، اقرتحها اليهود بدايًة، 

اسرتاتيجيّة  يبدو  ما  عىل  وهي  اآلن،  الفلسطينيّون  ويقرتحها 

سياسيّة يتّخذها الطرف الضعيف يف األوقات الّصعبة، ولكنّها 

الرشوط  تتوّفر  ال  القائم،  الوضع  يف  للّطرفني.  مناسبة  ليست 

اقتصاديًّا  وتطّوًرا  متساوًيا  تواجًدا  تضمن  التي  املطلوبة 

متداخلة  وتطلّعات  مصالح  لديها  نطاقات  خلق  خالل  من 

للمجموعتني مًعا.

اقرُتح حّل الدولة املدنيّة one man one vote عىل يّد أولئك 

للرصاع  آخر  أّنه ال يوجد حل محتمل  اعتقاد  كانوا عىل  الذين 

الحل  هذا  يبحث ويحلّل شافري  لفحص مدى صلته،  املستمر. 

من زاويتني؛ قدرة الحل عىل تحقيق األهداف التي من املفروض 

خطاب  عليها  يعتمد  التي  الفرضيات  كانت  إذا  يحّققها؛  أن 

الدولة الواحدة واألدوات التي يستخدمها متّسقة أم ال.

يويل شافري اهتماًما لفكرة حل الدولة املدنيّة، وذلك كما يبدو 

بسبب شعبيّة هذا الحل الذي راج بعد انهيار عمليّة السالم بني 

أمام  الفكرة  هذه  أوالً  فيفحص  والفلسطينينّي،  اإلرسائيلينّي 

تناقش  والتي  السياسيّة،  العلوم  مجال  من  مختلفة  نظرّيات 

مسألة مكانة املواطن يف الدول متعّددة القوميّات. يّدعي شافري 

إىل دولة  االنتقال من حالة الرصاع  فإّن  املنظرين،  أّنه بحسب 

مدنيّة ال يتشّكل مبارشًة، وإّنما يحدث من خالل صيغ مختلفة 

أبحاث  عند  شافري  يتوّقف  السياق،  هذا  ويف  الفيدراليّة.  من 

املنظر اإليرلندي براندان أولريي )Brandan O’Leary( الذي 

يمكن  أّنه  واستنتج  العراقيّة،  وكردستان  إيرلندا  شمال  بحث 

عرقيّة  تجّمعات  بها  توجد  دول  يف  فقط  الفدراليّة  تنجح  أن 

الفلسطينّي،  السياق  يف  متوّفر  غري  وذلك  واضحة،  منطقة  يف 

الذي يتجّمع به الفلسطينيّون يف مناطق »أ« و»ب«، ويف الجليل 

بشكل جزئّي، وهو أصال ّما ال يتيح إمكانيّة التقسيم إىل دولتني 

من دون استبدال أراض. باإلضافة إىل ذلك، يذكر أولريي أّنه يف 

الواقع، تتحّول املجموعة األقوى انتخابيًا إىل شعب يمتلك دولة 

باقي  عىل  تطغى  مجموعة  إىل  عادًة  وتتحّول   )staatsvolk(

املجموعات، وهكذا تحظى بمناليّة للسيطرة عىل املوارد العاّمة. 
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 John( رولز  جون  السيايّس  الفيلسوف  وبحسب  باملقابل 

Rawls(، الطريقة األخرى إلنشاء دولة مدنيّة يف واقع متعّدد 

القوميّات هي من خالل االّتفاق حول مسألة العدالة االجتماعيّة 

لكن  واملؤّسساتيّة.  املدنيّة  الوّدّية  العالقات  ودعم  والسياسية، 

النوع، يقرتح كيمليكا وتايلور نموذج  اّتفاق من هذا  يف غياب 

من  أّنه  أيًضا  كيمليكا  ويشري  التنّوع،  الحتواء  الثقافات  تعّدد 

دون اّتفاق حول التنّوع العميق، ال يمكن لدولة من هذا القبيل 

أن تستمر، ويضيف أّنه عىل املجموعات ليس فقط تقبّل التنّوع 

والثقافات  العرقيّة  املجموعات  تقدير  أيًضا  وإّنما  العميق، 

املختلفة املوجودة التي تتشارك معها نفس الدولة )ص 20٩(. 

يف السياق الفلسطينّي اإلرسائييلّ، فإّن البحث عن قيم مشرتكة 

والتي بإمكانها أن تشّكل قاعدة للرشاكة يف دولة واحدة- عىل 

الرغم من وجود قيم من هذا القبيل يف السابق من خالل الحياة 

املشرتكة يف املجتمعات العربية لليهود العرب - ال يبرّش بالخري، 

وخصوًصا مع اندالع النزاعات الدموّية عىل أثر الربيع العربّي، 

فبحسب شافري، مكانة املواطنة واملواطن يف الرشق األوسط هي 

ليست مصدر إلهام لبناء بديل بل عىل العكس تماما.

ولكن، الخطاب الفلسطينّي الذي يطالب بدولة واحدة كما 

ينعكس ذلك يف كتابة املمثّل األبرز لهذا الخطاب، عيل أبو نعمة، 

االستثمارات  وسحب  إرسائيل  مقاطعة  حركة  تكتيك  وأيًضا 

منها وفرض العقوبات عليها )BDS(، ال يجيب بطريقة وافية 

عىل الطريقة التي سيمكن من خاللها قيام دولة من هذا النوع، 

مع  للتعامل  ناجعة  طريقة  شافري  بحسب  يقرتح  ال  أّنه  كما 

املشاكل املتنوّعة والتعقيدات التي ظهرت عىل أرض الواقع. 

بحسب أبو نعمة، سرتتكز الدولة الواحدة عىل تحييد البعد 

بما  املواطن  حقوق  عىل  الحفاظ  وسيتم  والعرقّي،  القومّي 

املشاكل  كل  سيحل  ما  وهو  إنسانية،  عاملية  قيم  مع  يتوافق 

الجوهرّية: املستوطنات التي ُشيّدت بعد عام ١٩٦٧ والالجئني 

والقدس. ولكن، هذا الطرح ال يجيب عن أسئلة إشكالية، مثال: 

ماذا سيكون وضع املستوطنات التي ُبنيت عىل أراٍض خاّصة 

يف  تسبّبت  التي  الخليل  يف  واملستوطنات  السّكان؟  من  رُسقت 

وأكثر  عنها؟  التغايض  يمكن  ال  والتي  السّكان،  وإذالل  ظلم 

مع  التعامل  عىل  قادرة  الواحدة  الدولة  ستكون  هل  ذلك،  من 

املشاكل املرتاكمة التي يعاني منها الفلسطينيّون، وهل سيغيب 

العدالة  وانعدام  االقتصادّية  الفجوات  لسّد  جديد  إطار  وجود 

االجتماعيّة؟ 

بهذه  الواحدة  الدولة  فكرة  فإن  عريقات،  نورة  بحسب 

االحتالل  الذي خلقه  القاتم  اإلرث  تتناول موضوع  ال  الصيغة 

واالستعمار والنهب الطويل للفلسطينينّي، ولذلك يجب بحسبها 

اإلرث  هذا  مع  ستتعامل  التي  االنتقاليّة«  »العدالة  فكرة  تبنّي 

وستمّهد الطريق للعدالة واملساواة، ولكّن شافري يّدعي أن فكرة 

تبنّي  عند  ستنهار  نعمة  أبو  بها  يطالب  التي  الواحدة  الدولة 

العدالة االنتقاليّة، والتي تطالب بتجميد الوضع الحايل وقبوله 

العرقيّة والقوميّة، والتعامل من  )كاملستوطنات مثالً( وتحييد 

جديد مع املسائل القوميّة. 

والتي  مقاومة،  كحركة   BDS ال  حركة  شافري  يستعرض 

الدولة  فكرة  تحقيق  مع  معلن  غري  بشكل  بحسبه  تتساوق 

الواحدة، وبناًء عىل ذلك، يبحث أيًضا مدى التطابق بني أهداف 

وممارسات الحركة. عمليًا، تمتنع حركة املقاطعة عن الحديث 

تحقيق  عىل  ترتكز  ذلك  من  وبدالً  السياسية،  الحلول  عن 

الفلسطينّي  الشعب  بأجزاء  مرتبطة  مخّصصة  أهداف  ثالثة 

املختلفة، بما يف ذلك داخل إرسائيل، وهي: )١( إنهاء االحتالل 

واالستعمار؛ )2( االعرتاف بالحقوق األساسيّة للفلسطينينّي يف 

بالعودة.  وحّقهم  الالجئني  حقوق  عىل  الحفاظ   )3( إرسائيل؛ 

عىل الرغم من أن الحركة ال تعتمد بشكل رسمّي فكرة الدولة 

الواحدة، إال أن خطاب ناشطيها واألهداف التي تعلنها الحركة 

االّتجاه، مّما يخلق إشكاليّة بنيوّية بحسب رأي  تشري إىل هذا 

شافري، فهو يّدعي أّنه بعكس املمارسات التي اعتمدتها حركة 

نظام  مقاطعة  بني  ميّزت  والتي  أفريقيا،  جنوب  يف  املقاطعة 

عىل  االنفتاح  وبني  الدويلّ،  املستوى  عىل  وممثّليه  األبارتهايد 

املقاطعة  حركة  فإّن  الداخل،  يف  البيض  األبارتهايد  معاريض 

الفلسطينيّة تطالب مقاطعة شاملة ومزدوجة داخليًا وخارجيًا، 

يستعرض شافير حركة ال BDS كحركة مقاومة، والتي تتساوق بحسبه بشكل غير 

ا مدى التطابق 
ً

معلن مع تحقيق فكرة الدولة الواحدة، وبناًء على ذلك، يبحث أيض

بين أهداف وممارسات الحركة. عملًيا، تمتنع حركة المقاطعة عن الحديث عن 

 من ذلك ترتكز على تحقيق ثالثة أهداف مخّصصة 
ً
الحلول السياسية، وبدال

مرتبطة بأجزاء الشعب الفلسطينّي المختلفة، بما في ذلك داخل إسرائيل.
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وتتطّرق للحوار والتعاون وكل أشكال التفاعل بني اإلرسائيلينّي 

والفلسطينينّي كتطبيع )ص 22١(، بما يف ذلك رفض التعاون 

املقاطعة  حركة  فتشرتط  لالحتالل،  معارضة  منّظمات  مع 

املبادئ  كل  بتقبّل  اإلرسائيلينّي  مع  التعاون  الفلسطينيّة 

واالسرتاتيجيّات التي توّجه الحركة. يصّعب هذا التكتيك بشكل 

لديهم  ويثري  االحتالل،  ضد  للنضال  إرسائيلينّي  انضمام  كبري 

تساؤالت حول حّقهم بتقرير مصريهم قوميًا، وبحسب شافري، 

ومقاطعة  العمل  عربنة  حركة  تكتيك  ما  نوًعا  ذلك  يستعيد 

العمال العرب قبل قيام الدولة، وهو نفس التكتيك الذي عادت 

واعتمدته الحًقا الحركة القوميّة العربيّة، والتي يتم استعادتها 

مجّدًدا من خالل حركة املقاطعة. يهدف هذا التكتيك يف الواقع 

إىل قلب التقارب الذي حصل بعد اتفاقيّة أوسلو.  لكن تكتيك 

االحتالل  معاريض  من  رشيحة  فقط  يبقي  ال  التطبيع  معاداة 

تبنته  الذي  التكتيك  مع  أيًضا  يتناقض  وإّنما  اللعبة،  خارج 

بالذات  ويتبنى  أفريقيا،  األبارتهايد يف جنوب  معارضة  حركة 

الخّط الهجومّي الذي تبنّاه التيّار القومجي يف حركة معارضة 

األبارتهايد. 

يشري شافري يف هذا السياق إىل أّن ما ينقص حركة املقاطعة 

لليهود، عىل غرار  الفلسطينيّة هو اعتماد خطاب عاملي موّجه 

الخطاب املُصالح واالحتوائّي االسرتاتيجّي الذي طّورته حركة 

ANC، والذي اعتمد عىل الرؤيا »جنوب أفريقيا عادلة تجاه كل 

مواطنيها، دون تمييز باللون أو العرق أو الجنس«، وااللتزام 

من  مًعا.  والبيضاء  السوداء  البرشة  لذوي  مشرتك  بمستقبل 

دون رؤيا مشابهة تعتمد عىل قيم عاملية، ستبقى قدرة حركة 

جنوب  يف  تسجيله  تّم  الذي  النجاح  استنساخ  عىل  املقاطعة 

أفريقيا محدودة وضعيفة ومشوّشة وغري ناجعة.

الدولتني وتعثر  التي تواجه حل  التحّديات  استعراض  بعد 

هذا املسار، واملشاكل التي تحول دون حل الدولة ثنائيّة القوميّة، 

محدودّية  وأيًضا  املدنيّة،  الدولة  حل  يف  املوجودة  والتعقيدات 

حركة املقاطعة الفلسطينيّة، ويف ظل استفحال وترسيخ سلطة 

واقعيا  األبارتهايد  حالة  وخلق  إرسائيل  يف  االستيطانّي  اليمني 

بعد استعراض التحّديات التي تواجه حل الدولتين وتعثر هذا المسار، والمشاكل 

التي تحول دون حل الدولة ثنائّية القومّية، والتعقيدات الموجودة في حل الدولة 

ا محدودّية حركة المقاطعة الفلسطينّية، وفي ظل استفحال 
ً

المدنّية، وأيض

وترسيخ سلطة اليمين االستيطانّي في إسرائيل وخلق حالة األبارتهايد واقعيا 

على األرض، ينهي شافير كتابه بمناداة إلعادة تصميم حركة المقاطعة إلتاحة بناء 

تحالفات إسرائيلّية وفلسطينّية مشتركة.

إلعادة تصميم حركة  بمناداة  كتابه  ينهي شافري  األرض،  عىل 

املقاطعة إلتاحة بناء تحالفات إرسائيليّة وفلسطينيّة مشرتكة، 

تهدف إىل العمل مًعا من أجل إضعاف السريورة االستعمارّية، 

إرسائيل  يف  الفلسطينينّي  مكانة  ولتحسني  االحتالل  وإلنهاء 

ومكانة الالجئني.

مالحظات عن الكتاب 
كتاب شافري هو كتاب بانورامي عن تاريخ االحتالل، . ١

وديناميكيّة  االحتالل  تطّور  عن  شاملة  صورة  يقّدم 

الكتاب  قرن.  نصف  من  أكثر  منذ  وجوده  واستمرار 

معّد للجمهور العام، وهو سلس وسهل القراءة وُيقّدم 

للقارئ/ة بصورة تأّمالت فكرّية. يستعرض شافري يف 

الكتاب العوامل املختلفة التي أّدت إىل تشكيل وتصميم 

االحتالل كـ»واقع« مرّكب، مّما أتاح استمرار فعاليّته، 

ولكنّه لم يستغل وافر املعلومات املهّمة لرسم نموذج 

نظرّي مرّكب كان بإمكانه أن يطّور البحث االجتماعي 

عن االحتالل، وفصل شافري بني بحث االحتالل وبحث 

إرسائيل وكأّنهما نظامان منفصالن، عىل الرغم من أّن 

نظام  وصّممت  شّكلت  بينهما  املوجودة  الديناميكيّة 

السيطرة اإلرسائييلّ كنظام واحد ما بني البحر والنهر، 

مجموعتني  أمام  تباينّي  بشكل  نفسه  ينّظم  والذي 

هو  النظام  هذا  والفلسطينيّة.  اليهودّية  السّكان:  من 

العسكرّي  االحتالل  من  عنارص  يشمل  هجني  نظام 

بحسب  ويعمل  واألبارتهايد،  االستيطانّي  واالستعمار 

اليهودّية االستثنائيّة، والتي تتطّور عىل  القوميّة  مبدأ 

لتصبح  اليهودّي  املجتمع  يف  اجتماعيّة  تغيريات  ضوء 

يهودّية مسيانيّة، والتي يصبح يف إطارها التعامل مع 

الخان األحمر وأم الحريان تعامالً مشابًها.

أعقاب . 2 يف  دائم  بشكل  تطفو  التي  املفاهيم  صياغة 

املرشوع االستيطانّي بواسطة معجم دينّي مسيانّي، ال 

تكمن فقط يف احتالل األرض، والتي تعترب من ناحية 
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 يحدث 
ً
ة هو ليس وضًعا خامال

ّ
ا، استمرار االحتالل في المناطق المحتل

ً
إذ

في منطقة بعيدة، كاالحتالل األميركّي في العراق أو أفغانستان، والذي ُيدار 

ما هو وسيط )agent( فّعال 
ّ
فين وضّباط وسياسّيين، وإن

ّ
ا بواسطة موظ بيروقراطّيً

ر على بنيوّية البيروقراطّية والخطاب الذي يحاول تبريره، والسياسة 
ّ
بنفسه يؤث

قان بوجوده 
ّ

االنتخابّية في النظام اإلسرائيلّي. إّن وساطته وقدرته على التأثير تتعل

الفعلّي والمستمّر على األرض.

أثر  عىل  وإّنما  إرسائيل،  أرض  قلب  تاريخيّة«  »دينيّة 

الديمغرافيّة واالجتماعيّة يف إرسائيل، والتي  التغيريات 

تشمل ارتفاعا يف نسبة املتدّينني القومينّي والحريديم، 

)والذين  العلمانينّي  ونسبة  العلمانّي  الرتاجع  بموازاة 

يشّكلون اليوم أقل من ٤0%(. أّثرت هذه التغيريات عىل 

وعىل  املحتلّة،  املناطق  يف  االستيطانّي  املرشوع  جوهر 

وعىل  االستيطانّي،  املرشوع  تجاه  إرسائيل  يف  املوقف 

وشملهم  الحريديم  بها  يمّر  التي  »الَصهيَنة«  سريورة 

يف املرشوع القومّي الصهيونّي. يشّكل الحريديم اليوم، 

حوايل  ال-صهيونّي،  قطاًعا  تاريخيًا  كانوا  والذين 

األّوليّة حول  الفرضيّة  أصبحت  أي،  املستوطنني،  ثلث 

بالنسبة  االحتالل  مسألة  وأصبحت  يمينيّة،  ميولهم 

لهم ليست مسألة نظرّية، وإّنما مسألة تتعلّق بحياتهم 

اليوميّة. 

استمرار . 3 عىل  إرسائيل  يف  التدّين  ســريورة  تؤّثر 

االستيطان وتتأّثر منها، حيث أّن وجود حكومة اليمني 

يعتمد عىل القوى االنتخابيّة الداعمة ألحزاب الحريديم 

الخطاب  جعل  مّما  القومينّي،  املتدّينني  وأحزاب 

القومّي والدينّي جزًءا ال يتجزّأ من صياغة مفاهيمها 

التي  الصهيونيّة  كانت  إذا  االستيطانيّة.  األيديولوجيّة 

العقدْين  ويف   ،١٩٤٨ عام  قبل  فلسطني  يف  نشطت 

بحسب  عملت  قد  إرسائيل،  دولة  قيام  بعد  األّولنْي 

أيديولوجيّة قوميّة علمانيّة، والتي فرضت نفسها عىل 

أرض  بشأن  التوراتّي  الديني  الخطاب  وعىل  الدين 

تم  والذي   ،١٩٦٧ عام  احتالل  أعقاب  ففي  إرسائيل، 

اليهودّية  الديانة  بحسب  ُيعترب  ما  احتالل  خالله  من 

قلب أرض إرسائيل التوراتيّة، مرّت هذه األيديولوجيّة 

إخضاع  خاللها  من  تم  زاحفة،  تدّين  بسريورة 

دراسة  يمكننا  الدينيّة.  وللمضامني  للدين  القوميّة 

هذه السريورة من خالل الرتاجع الذي حّل يف خطاب 

)ولو  يحاول  الذي  الديموقراطيّة«  »اليهودّية  الدولة 

شكليًا( خلق توازن بني القيم العموميّة والقيم العينيّة 

اليهودّي«، كما تم صياغته يف سن  للخطاب »القومّي 

القانون  يتماىش هذا  القوميّة«.  »دولة  األساس  قانون 

أمام  العرقيّة  اليهودّية  القوميّة  االستثنائيّة  مبدأ  مع 

الفلسطينينّي )املواطنني والرعايا(. فهذا يلغي إمكانيّة 

إرسائيل  دولة  لطابع  إرسائيل  يف  الفلسطينينّي  تغيري 

كدولة كل مواطنيها، ومن جهة أخرى، يعترب »أرض 

الخّط األخرض،  إرسائيل« كمنطقة حدودّية عىل طريفّ 

الدولة  مصالح  فرض  إىل  اإلرسائييلّ  النظام  فيتطلّع 

القوميّة اليهودّية عىل الفلسطينينّي!

إًذا، استمرار االحتالل يف املناطق املحتلّة هو ليس وضًعا . ٤

خامالً يحدث يف منطقة بعيدة، كاالحتالل األمريكّي يف 

العراق أو أفغانستان، والذي ُيدار بريوقراطيًّا بواسطة 

وسيط  هو  وإّنما  وسياسينّي،  وضبّاط  موّظفني 

)agent( فّعال بنفسه يؤّثر عىل بنيوّية البريوقراطيّة 

االنتخابيّة  والسياسة  تربيره،  يحاول  الذي  والخطاب 

التأثري  إّن وساطته وقدرته عىل  النظام اإلرسائييلّ.  يف 

تتعلّقان بوجوده الفعيلّ واملستمّر عىل األرض، وبنوع 

كل  يف  املنثورة  رموزه  كل  تجاه  ُتبنى  التي  العالقة 

املتكاملة  التجربة  ويف  والرمزّية،  املرئيّة  املستويات 

التي تخرتق فقرات جسم وحّدة الحواس التي يطّورها 

اإلنسان البسيط الواقف عىل الحاجز، وعىل خلق حيّز 

ليس  إضايفّ  كحيّز  السائد  لالحتالل  خاّص  عاطفّي 

املستوطنني  عند  أيًضا  وإّنما  الفلسطينينّي،  عند  فقط 

والجنود يف املناطق املحتلّة والسياسينّي الذين يوّجهون 

ويعّززون  يصوّتون  الذين  والناخبني  االحتالل،  هذا 

النفيّس  الحيّز  يف  وإفرازاته  االحتالل  طّور  وجوده. 

بأشكال  )ولكن  مًعا  والفلسطينينّي  لإلرسائيلينّي 

يتم  والذي  لـ»احتالل«،  عاطفيًا  حيّزًا  متناقضة( 

ويف  واأليديولوجيّات،  املمارسات  يف  أيًضا  عنه  التعبري 

املوقف تجاه مسألة التحرير والعدالة. 
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املتعلّقة . 5 اإلشكاليّة  األيديولوجيّة  الفرضيّات  إحدى 

حول  بالنقاش  واملتعلّقة  العاطفّي،  الحيّز  بهذا 

مسألة االحتالل وإنهائه، والتي قد تتسلّل إىل النقاش 

كونها مفهومة ضمنًا، هي الفرضيّة أن املستوطنات 

عىل  ولذلك  الواقع،  أرض  عىل  نهائيّة  حقيقة  هي 

وبناء  صياغة  الواحدة(  الدولة  حل  )حتى  الحل 

نموذج إلنهاء االحتالل بناًء عىل تقبّل هذه الحقيقة. 

الرغم  عىل  يبحثها  وال  الفرضيّة  هذه  شافري  يعتمد 

تحليل وبحث معّمق عىل  إسرتاتيجيّة  يتّخذ  أّنه  من 

مدار الكتاب. السؤال الذي ُيطرح هنا هو: ملاذا تعترب 

الكتل االستيطانيّة حقيقة نهائيّة؟ هل هذا التحديد 

هذه  تصبح  ال  هل  سيايّس؟!  تحديد  مجرّد  هو 

القوّة  إاّل عىل ضوء تذويت عالقات  الحقيقة حقيقًة 

تدعمها  والتي  الزمن،  من  اللحظة  هذه  يف  السارية 

االستيطانّي  املرشوع  تبييض  تحاول  ضخمة  آلة 

فنجحت يف أن تخلخل هذه الحقيقة بشكل غري واٍع. 

التعايش  للفلسطينينّي  يمكن  هل  ذلك،  عىل  عالوة 

مع وضع يتم من خالله صياغة الحقائق عىل أرض 

الواقع بحسب اختالفات داخليّة يف الرأي بني فصائل 

يف إرسائيل! وهل فرضيّة أن املستوطنات هي حقيقة 

الكتل  يف  البناء  الستمرار  املظلّة  عمليًا  هي  نهائيّة 

يقرتحها  التي  السّكان  تبادل  ولفكرة  االستيطانيّة، 

ليربمان... الخ. إذا كان البناء بمثابة محاولة سياسيّة 

لفرض الحقائق عىل األرض، وقبول هذا يعترب قبوالً 

البناء هو مسألة سياسيّة،  تفكيك  أّن  كما  سياسيًا، 

لتحويل  سبب  أي  يوجد  ال  أكاديمّي  منظور  ومن 

السياسة إىل أيديولوجيّة ولصياغة الحلول بناًء عىل 

ذلك.




