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زريق*

قانون القومية وبداية نهاية
نظام الأبارتهايد الإ�رسائيلي
ما الجديد في قانون القومية الإ�سرائيلي؟ هل هو بداية ت�أ�سي�س نظام الأبارتهايد في
فل�سطين� ،أم هو بداية نهايته؟
لقد بد�أت ممار�سة الأبارتهايد مع ت�أ�سي�س الدولة العبرية ،و�صارت م�أ�س�سته
اليوم �ضرورية ب�سبب تحوالت الواقع من جهة ،والتحوالت التي طر�أت على الحركة
ال�صهيونية التي �أعلنت اليوم �أنها لم تعد ت�ست�سيغ التمييز بين �إ�سرائيل الدولة،
و�أر�ض �إ�سرائيل ،من جهة ثانية.
هذه المقالة دعوة �إلى التمعن في دالالت التحوالت القانونية والأيديولوجية
ا إل�سرائيلية ،وفي م�آالت العن�صرية ال�صهيونية.

مع

�شرعنة قانون القومية في
العد التنازلي
�إ�سرائيل� ،سيبد�أ ّ
لإنهاء نظام الأبارتهايد .فنظام الف�صل
العن�صري لن يبد�أ مع هذا القانون ،لكنه
�سيتم�أ�س�س ويت�أطر مع �إقراره.
في اليوم الذي �سيمر هذا القانون ،ف�إن
الم�سافة بين الواقع والوعي �ستتقل�ص،
فيقب�ض الوعي على الواقع ،بعد �أن تنهار
�أجهزة الدفاع النف�سي ،بحيث يحملق الواقع
في الوعي ،ويحملق الوعي في الواقع.
�إن نموذج الأبارتهايد الإ�سرائيلي لن يكون

كنظيره الجنوب �أفريقي لعدة �أ�سباب :فالف�صل
هنا لي�س على �أ�سا�س عن�صري تمام ًا ،واليهود
لي�سو �أقلية في فل�سطين ،والف�صل (عندما
يجري الحديث عن الفل�سطينيين داخل
�إ�سرائيل) لي�س كام ًال ولي�س �صارخ ًا وال
وا�ضح ًا .لكن على الرغم من ذلك هناك ت�شابه
في التوجه والمنظومة المعيارية التي تحكم
هذا التوجه :ف�صل من ناحية ،و�سيطرة مطلقة
مدعومة بجهاز قانوني ومنظومة �أخالقية
تبرر هذه ال�سيطرة ،من جهة ثانية.
* كاتب و�أكاديمي فل�سطيني.
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من الأف�ضل �أ ّال يمر هذا القانون ،ف�أنا ال
�أعتقد �أنه كلما ازداد الو�ضع �سوءاً ،اقترب
الفرج .و�أنا ال �أبتهل كي يعبر هذا القانون
فن�صبح في مواجهة مفتوحة مع الأبارتهايد.
لكن ،لأن من المرجح �أن يمر هذا القانون،
فمن الأجدى �أن نقر�أ الدالالت الكامنة في هذا
الت�شريع ،و�أن نفهمه �ضمن �سيرورة طويلة
المدى ،و�أن نقر�أ ما هو الجديد في القانون من
ناحية ،وما هو تكرار لمقوالت وتوجهات
�سابقة ،من ناحية ثانية.
القانون المقترح هو قانون جديد وقديم
في �آن واحد ،ي�ؤ�س�س للأبارتهايد ويعلن بداية
نهايته� .إنه قديم بمعنى �أن فكرة الف�صل كانت
دائم ًا هي الفكرة الناظمة للم�شروع ال�صهيوني
منذ بداياته .فمنذ البداية �أقيمت الم�ستعمرات
الزراعية المنف�صلة التي التقى فيها �شخ�ص
الفالح والم�ستوطن والجندي مع ًا .ومنذ البداية
�سعى اال�ستيطان اليهودي لبنية اقت�صادية
منف�صلة عن االنتداب البريطاني وعن
الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية واقت�صادها ،و�أقام
ال�شركات والمرافق االقت�صادية التي بقيت
حتى الآن ت�شكل عماد االقت�صاد الإ�سرائيلي،
و�سعى لنظام �صحي ورعاية �صحية منف�صلة،
ونظام تعليمي منف�صل.
وما نكبة  1948وطرد الفل�سطينيين �سوى
انعكا�س لهذه الرغبة في الف�صل والإبقاء على
''طهارة'' الدولة اليهودية .والواقع �أن رغبة
بن ــ غوريون في الحفاظ على دولة يهودية
وديمقراطية هي التي قادت �إلى الطرد :لو
بغ�ض النظر عن
�أرادها يهودية فقط ــ ّ
ديمقراطيتها ــ لأبقى على الفل�سطينيين
وحرمهم حقوقهم ال�سيا�سية (لكنها لن تكون
ديمقراطية حينئذ) ،ولو �أرادها ديمقراطية
بغ�ض النظر عن يهوديتها ــ لأبقى على
فقط ــ ّ

الفل�سطينيين ومنحهم حقوق ًا كاملة (لكنها لن
تكون يهودية �آنئذ).
والف�صل هو المبد�أ الناظم لم�شروع الحكم
الع�سكري الذي ا�ستمر ع�شرين عام ًا بعد
ت�أ�سي�س الدولة ،والذي ل�سبب ما يحاول كثير
من المثقفين الإ�سرائيليين تنا�سيه ك�أنه لم
يكن .والف�صل هو المبد�أ الناظم للم�شروع
برمته داخل �إ�سرائيل وفي
اال�ستيطاني ّ
المناطق المحتلة �أي�ض ًا ،وما النظام الداخلي
للهكيرن هكييمت (ال�صندوق القومي اليهودي)
�سوى تعبير عن هذه الرغبة وال�سيا�سة
القائمتين على الف�صل.
هذا كله كان هنا منذ البداية .الف�صل كان
�سيد الموقف والبو�صلة الموجهة ،لكن لي�س كل
ف�صل هو عبارة عن نظام �أبارتهايد .و�سيا�سة
الف�صل التي انتهجها اال�ستيطان اليهودي في
ظل االنتداب يمكن فهمها ب�شكل يختلف عن
�سيا�سة الف�صل داخل �إ�سرائيل بعد قيامها.
�إن الف�صل الذي تمار�سه الأقلية (واليهود
في االنتداب كانوا �أقلية) تجاه نف�سها في ظل
�سيادة دولة �أُخرى ،يختلف عن الف�صل الذي
تمار�سه �أغلبية �ضد مجموعة �أُخرى داخل
دولة ت�سيطر عليها وتملك فيها ال�سيادة.
والف�صل في المناطق المحتلة بين
الم�ستوطنين وال�سكان الفل�سطينيين الأ�صليين،
يختلف في حال فهمنا الحالة على �أنها حالة
ا�ستيطان ع�سكري موقت ،في مقابل حالة
مدنية دائمة و�أبدية .لي�س كل ف�صل �أبارتهايد،
ومن ال�ضروري �أن تتوافر عوامل �أُخرى كي
يجوز الحديث عن الأبارتهايد.
هل هذا يعني �أنه ال جديد في القانون
المقترح؟ طبع ًا ال ،هناك جديد في القانون
المقترح ،و�أهم �شيء جديد فيه هو مجرد
ت�شريعه� .إن مجرد تمرير م�شروع قانون
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�أ�سا�س ــ له مكانة د�ستورية ــ ي�شرعن الف�صل
هو بحد ذاته حدث مهم .وهو حدث لي�س لأنه
منذ اليوم �ستبد�أ �سيا�سات الف�صل ،ف�سيا�سات
الف�صل قائمة كما �أ�سلفت ،لكن لأن ت�شريع
قانون �أ�سا�س معناه �أن الأدوات القديمة
والممار�سات ال�سابقة للف�صل لم تعد كافية
مادي ًا ومعنوي ًا ،بحيث �صار من ال�ضروري
تجنيد القانون الد�ستوري لتثبيت مبد�أ الف�صل.
ويبدو �أنه بعد خم�سين عام ًا من االحتالل،
و�سبعين عام ًا على �إقامة الدولة ،هناك َمن
ي�شعر بالحاجة �إلى م�أ�س�سة الف�صل داخل
النظام الد�ستوري نف�سه كمبد�أ عام وناظم.
�إن الحاجة �إلى م�أ�س�سة هذا الف�صل �سببها
وجود مجموعتين كبيرتين داخل المجتمع
الإ�سرائيلي (�أين هي حدود �إ�سرائيل؟) لم يعد
من الممكن التغا�ضي عن وجودهما
وح�ضورهما ،وهناك حاجة �إلى التعامل مع
هذا الح�ضور .المجموعة الأولى هي
الفل�سطينيون مواطنو �إ�سرائيل ،والمجموعة
الثانية هي الم�ستوطنون اليهود.
على مدى عقود طويلة عا�ش الفل�سطينيون
مواطنو �إ�سرائيل على هام�ش الدولة
الإ�سرائيلية .في البداية كان ذلك من خالل
الحكم الع�سكري الذي جعلهم داخل الدولة
وخارجها في �آن واحد ،وعلى مدى عقود تلت
بقي الفل�سطينيون على هام�ش الدولة ،لكنهم
مع الوقت بد�أوا ي�أخذون مواقعهم في ال�سيا�سة
واالقت�صاد والقانون ،و�أ�صبح ح�ضورهم �أكثر
بروزاً .ولم يكن �سبب هذا الح�ضور ناجم ًا عن
ازدياد قوة الفل�سطينيين ووزنهم في �إ�سرائيل
فقط ،بحيث �إنهم و�صلوا �إلى داخل الدولة ،بل
لأن الدولة و�صلت �إليهم �أي�ض ًا� ،أي �أن
التغييرات حدثت في جهاز الدولة عبر م�أ�س�سة
نف�سها وازدياد بيروقراطيتها ونظامها
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ال�صحي والقانوني واالقت�صادي لي�شمل
الفل�سطينيين في الداخل وليدمجهم في البنية
الإ�سرائيلية� .إن النتيجة المت�أتية عن ذلك
كانت ازدياد هذا الح�ضور ،وتعاظم خطاب
الحقوق القائمة على المواطنة.
على الرغم من محدودية نجاحات توظيف
خطاب المواطنة ،ف�إنه كان كافي ًا لإيقاظ
القوى التي خافت على يهودية الدولة من
التراجع .الدولة الإ�سرائيلية كانت منذ البداية
دولة يهودية من دون �شك ،لكن يهوديتها
كانت مو�ضوع ًا مفروغ ًا منه باعتباره حقيقة
طبيعية ال تحتاج �إلى توثيق �أو تقنين خا�ص،
ولأنها القانون ال�سحري الطبيعي ال�سرمدي
الذي يحكم منطق الأ�شياء وال حاجة �إلى
الجهر به� .إن �إدخال مو�ضوعة الدولة اليهودية
�إلى القانون الإ�سرائيلي لم يبرز �إ ّال في �أواخر
ثمانينيات القرن الما�ضي وبداية ت�سعينياته.
وكان ذلك في قانون �أ�سا�س جاء ليمنع
القوائم التي ال تعترف ب�إ�سرائيل دولة يهودية
وديمقراطية من خو�ض االنتخابات للكني�ست.
غير �أن بين الدوافع المبا�شرة لذلك الت�شريع
هو منع الحاخام مئير كهانا العن�صري من
خو�ض االنتخابات للكني�ست ،ومن هنا جاءت
�سن ت�شريع يحظر قوائم غير
�ضرورة ّ
ديمقراطية من خو�ض االنتخابات؛ � ّأما
الجانب اليهودي في المعادلة فتمت �إ�ضافته
لتحقيق التوازن بين الجانب الديمقراطي
والجانب اليهودي .وفع ًالُ ،منع الحاخام كهانا
من خو�ض االنتخابات ،لكن لم ُتمنع قوائم
عربية من خو�ض االنتخابات ،بما فيها
التجمع الوطني الديمقراطي.
�إ ّال �إن عودة مقولة الدولة اليهودية في
الأعوام الع�شرين الأخيرة هي عودة من �أجل
مواجهة الدولة الديمقراطية (�أو ما تب ّقى
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منها) ،وللدفاع عن الدولة اليهودية في
مواجهة الح�ضور الفل�سطيني الآخذ في
االزدياد جغرافي ًا و�سيا�سي ًا .في البداية قامت
�إ�سرائيل بمحاولة الق�ضاء على ال�شعب
الفل�سطيني في �سنة  ،1948ثم حاولت �أن
ُتبقي الجزء المتبقي منه على هام�ش الدولة
من خالل الحكم الع�سكري ،والحق ًا حاولت �أن
جربت �أن تق�ضي عليه �سابق ًا ،وهي
ته�ضم ما ّ
الآن في مرحلة تحاول فيها �أن توقف عملية
اله�ضم هذه و�أن ت�ضع لها �ضوابط جديدة.
والقانون الجديد هو التعبير الأمثل عن ذلك.
ويت�ضح الأمر من خالل البند الجديد في
القانون ،والذي يتيح بناء بلدات يهودية
مح�ضة من دون العرب .وال يمكن فهم هذا
البند �إ ّال باعتباره التفاف ًا على قرار المحكمة
العليا الذي يمنع هذه ال�سيا�سة.
� ّأما المجموعة الثانية التي �أ�صبح
غ�ض النظر عنه،
ح�ضورها وا�ضح ًا وال يمكن ّ
فهي الم�ستوطنون في ال�ضفة الغربية ،الذين لم
يعد وجودهم مجرد ا�ستمرار لم�شروع �أو تبرير
�أمني ،ولم يعد موقت ًا وال �أيديولوجي ًا .من
الوا�ضح �أنه حتى الآن هناك ف�صل تام بين
الم�ستوطنين وال�سكان الفل�سطينيين الأ�صليين
في جميع مرافق الحياة ،لكن كان من الممكن
حتى الآن التعامل مع هذا الف�صل باعتبار �أن
الم�ستوطنين مجموعة موقتة �أو �صغيرة� ،أو
�أنها تنتمي �إلى بنية �سيا�سية� ،أو نظام �سيا�سي
�آخر� .إ ّال �إن ال�ضفة الغربية �أ�صبحت وت�صبح
�أكثر ف�أكثر ــ من ناحية الأر�ض ــ جزءاً من
�إ�سرائيل (ما هي حدودها �أ�ص ًال؟).
�إن هذه الو�ضعية الجديدة �ألزمت وتلزم
�إيجاد منظومة نظرية ومفهومية تتعامل مع
ازدياد ح�ضور الم�ستوطنين باعتبارهم
جغرافي ًا جزءاً من ال�ضفة ،و�سيا�سي ًا �أكثر

ف�أكثر جزءاً من مبنى الدولة ال�سيا�سي
والق�ضائي� ،إذ �إن كثيرين منهم وزراء في
الحكومة ،وهناك ق�ضاة في المحكمة العليا
من الم�ستوطنين �أي�ض ًا .لقد ذهب الم�ستوطنون
�إلى ال�ضفة ،لكنهم �أح�ضروا ال�ضفة الغربية
معهم �إلى �إ�سرائيل في الوقت نف�سه.
�إن م�شروع القانون الجديد ،ولأول مرة،
يربط بين حاجتين �إلى الف�صل :ف�صل
الفل�سطينيين في الداخل ،وف�صل الفل�سطينيين
في ال�ضفة .طبع ًا هذا ال يعني �أن طرق الف�صل
واحدة ،وال يعني �أن و�ضع الداخل وو�ضع
ال�ضفة واحد� .إن �أي ادعاء من هذا النوع
يخطىء الحقيقة� .صحيح �أنه في كلتا
الحالتين ثمة رغبة في الف�صل ،لكن هذه
الرغبة تجد تعبيرات متنوعة عنها ،ف�إذا كانت
�إ�سرائيل قادرة ن�سبي ًا على ه�ضم الوجود
الديموغرافي الفل�سطيني لحرب �سنة ،1948
�إ ّال �إنها غير قادرة على ه�ضم نتائج حرب
.1967
مهما يكن من �أمر ،ف�إن الجديد في هذا
القانون هو ربط �س�ؤالين كانا حتى الآن �شبه
منف�صلين :الأول هو عن طبيعة الحكم والنظام
في دولة �إ�سرائيل ،والثاني عن حدود الدولة.
� ّأما الآن ،فقد �أ�صبح �س�ؤال نظام الحكم و�س�ؤال
حدود الدولة و�أر�ض �إ�سرائيل الكبرى وجهين
مفهومي
توحد بين
َ
ل�س�ؤال واحد� .إن �إ�سرائيل ّ
�أر�ض �إ�سرائيل ودولة �إ�سرائيل ،الأمر الذي ُيبرز
الحاجة �إلى م�أ�س�سة نظام �أبارتهايد.
للمقارنة فقط ن�شير مث ًال �إلى �أن نظام
الف�صل العن�صري في جنوب �أفريقيا جرت
م�أ�س�سته في �سنة  1948فقط ،علم ًا ب�أن
اال�ستعمار الهولندي (الأفريكانار) والإنجليزي
بد�أ في القرن الثامن ع�شر .وقد احتاج هذا
اال�ستعمار �إلى مئتي عام تقريب ًا كي ي�ؤ�س�س
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نف�سه كنظام �أبارتهايد .وهذا ال يعني �أن
الحكم الذي �سبق الأبارتهايد لم يكن قائم ًا
على نظام التفرقة والتمييز ــ بل بالعك�س،
كان مبني ًا على التمييز والتفرقة منذ البداية،
لكن لم يكن هناك حاجة �إلى م�أ�س�سة هذه
التفرقة ب�شكل كامل .وللمفارقة التاريخية
ن�شير �إلى �أن �أنظمة التفرقة والف�صل الأولى
حدثت داخل الكني�سة الهولندية في منت�صف
القرن التا�سع ع�شر .والمثير في المو�ضوع هو
�أن هذا الف�صل حدث هناك لأن الكني�سة �سمحت
بداية بم�شاركة ال�سود في الطقو�س الدينية
الكن�سية مع الم�ستوطنين البي�ض ،وذلك
لأ�سباب عقائدية تقوم على فكرة الم�ساواة
بمن فيهم �سود
�أمام اللـه ،و�أن جميع الب�شرَ ،
الب�شرة ،يملكون �أرواح ًا قابلة للخال�ص
كغيرهم من الب�شر.
وعليه ،كانت الكني�سة الحيز الأول الذي
جرى فيه اختالط مكثف ومبا�شر على قدم
موقت من الم�ساواة� ،إ ّال �إن المفارقة الحقيقية
هي �أنه هنا بالذات ن�ش�أت الحاجة �إلى �إحداث
الف�صل العرقي .لقد ن�ش�أ الف�صل العرقي في
الحيز الأول الذي �شكل حيزاً موقت ًا من
االختالط والم�ساواة ال�شكلية ،فنظام الف�صل
ن�ش�أ �أو ًال في ظل ''خطر'' الم�ساواة واالختالط،
ومن �أجل �إعادة ر�سم الحدود في حيز كان قد
�أزالها.
و�سبق م�أ�س�سة الأبارتهايد في جنوب
�أفريقيا حدثان مهمان :الأول يعود �إلى بداية
القرن وهو حرب البوير بين الإنجليز
والأفريكانار ،والتي كانت نتيجتها الفعلية
توحيد جنوب �أفريقيا كوحدة جيو�سيا�سية
واحدة ،ذات حدود ثابتة ووا�ضحة ،وهذه
الوحدة خلقت الإطار الم�شترك للبي�ض وال�سود
مع ًا ،وق�ضت على الإمكان الفعلي لتق�سيم
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جنوب �أفريقيا؛ � ّأما الحدث الثاني� ،أو
بالأحرى ،التطور الثاني ،فكان الهجرة الكثيفة
للقوى العاملة ال�سوداء من الريف �إلى المدينة
البي�ضاء ،واالنغما�س هناك ،الأمر الذي زاد في
ح�ضور ال�سود في �أجواء المدينة ،و�أ�شاع
م�ساحة من االختالط حتى �إن كان في ظروف
ا�ستغالل� .أمام هذا التطور ن�ش�أت الحاجة �إلى
م�أ�س�سة الأبارتهايد في �سنة  ،1948والعوامل
التي دفعت �إلى م�أ�س�سته هي العوامل التي
�ساهمت في الإطاحة به �أي�ض ًا.
لكن يبقى ال�س�ؤال :ب�أي معنى هناك �شيء
جديد في القانون؟ �ألم يج ِر الحديث دائم ًا و�أبداً
في ال�صهيونية عن �أر�ض �إ�سرائيل؟
�صحيح .لقد تحدثت ال�صهيونية عن �أر�ض
�إ�سرائيل ب�صورة عامة ،وهذا الم�صطلح �شكل
عام ًال ملهم ًا للخيال اال�ستيطاني ال�صهيوني،
لكنه لم ي�شكل برنامج ًا �سيا�سي ًا وا�ضح ًا ،ولم
يحدد قط حدود الدولة المزمع �إقامتها ،الأمر
الذي �أعطى الحركة طابع ًا براغماتي ًا �أتاح لها
هام�ش ًا كبيراً من المناورة بحكم الظروف
المحلية ،وموازين القوى العالمية.
من الوا�ضح �أن هناك تدرج ًا وا�ضح ًا في
من�سوب المطالب والبرامج ،بحيث �إن كل
مرحلة كانت ت�ؤ�س�س �أخالقي ًا ،داخل الحركة،
لمرحلة الحقة ،وهذا مو�ضوع يحتاج �إلى
درا�سة م�ستفي�ضة بحد ذاته .بداية لم تح�سم
ال�صهيونية �أمرها فيما �إذا كان م�شروع
''الوطن القومي'' هو في فل�سطين �أو بقعة
�أُخرى ،و�إنما جرى الحديث ب�شكل مجرد ،لكن
الخيار الأوغندي والخيار الأرجنتيني خرجا
من التداول ،وبقي الخيار في فل�سطين .وفي
داخل الخيار في فل�سطين انق�سم الم�شروع بين
�صهيونية روحانية بوحي �آحاد هعام ،في
مقابل �صهيونية �سيا�سية .خرجت ال�صهيونية
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الروحانية وبقيت ال�صهيونية ال�سيا�سية التي
انق�سمت �إلى ق�سمين :ق�سم بوحي من
ال�صهيونية الروحانية ــ طالب بدولة ثنائية
القومية :مارتن بوبر ،وق�سم �آخر طالب بالدولة
القومية الإثنية الح�صرية :بن ــ غوريون .خ�سر
بوبر وبقي بن ــ غوريون ،و�أقام دولته
الح�صرية الإثنية على �أنقا�ض ال�شعب
الفل�سطيني .وبعد بن ــ غوريون انق�سم �أن�صار
الدولة القومية الإثنية بين َمن يكتفون بحدود
ومن يريدونها على كامل تراب
َ ،1948
فل�سطين ،ليحققوا م�شروع �أر�ض �إ�سرائيل
الكبرى.
�إن كل مرحلة تبدو طبيعية مقارنة
بالمرحلة ال�سابقة ،لكن من ال�ضروري االنتباه
�إلى �أنها لي�ست حتمية وال �ضرورية .وبين ما
هو طبيعي ،وما هو �ضروري ،هناك م�ساحة
للفعل ال�سيا�سي ،وللإرادة �أن تفعل فعلها.
وعليه ،ف�إن من ال�صحيح القول �إن
برمتها،
ال�صهيونية ا�شتهت �أر�ض فل�سطين ّ
ورغبت في �أن ت�ست�أثر بها وت�ستوطنها ،لكن
التاريخ لي�س مجرد رغبات ،وال يمكن
اال�ستهانة �أو اال�ستهتار بمفا�صله ومفارقه.
طبع ًا هناك عالقة بين بلفور  1917وبين
قرار التق�سيم ،وبين التق�سيم وحرب ،1967
لكن يجب ر�ؤية الجانب الجديد في كل مرحلة
وخ�صائ�صها .والخا�ص في هذا القانون
الجديد �أنه يقل�ص الم�سافة بين دولة �إ�سرائيل
قر ب�أن دولة
و�أر�ض �إ�سرائيل .فالقانون ُي ّ
�إ�سرائيل هي تعبير عن حق ال�شعب اليهودي
في تقرير م�صيره في �أر�ض �إ�سرائيل ،و�أن
�أر�ض �إ�سرائيل هي الوطن التاريخي لل�شعب
اليهودي ومكان �إقامة دولة �إ�سرائيل ،من دون

الإ�شارة �إلى حدود هذه الدولة� .إن هذا الربط
المحكم بين �أر�ض �إ�سرائيل ودولة �إ�سرائيل
وال�شعب اليهودي ،ال ُيبقي مكان ًا ل�شعب �آخر
كي يقرر م�صيره على هذه الأر�ض.
طبع ًا ،هذه رغبة دفينة في الفكر
ال�صهيوني ،لكنها لم تكن برنامج ًا �سيا�سي ًا �إ ّال
لدى تيارات محددة داخل الم�شروع ذاتهّ � .أما
الآن ،ف�إن ما كان م�شروع ًا لجزء من الحركة
برمتها،
ال�صهيونية �أ�صبح م�شروع ًا للحركة ّ
وت�شرعه
تتب ّناه دولة من خالل م�ؤ�س�ساتها،
ّ
ب�صفته د�ستوراً .هذا هو الجديد في المو�ضوع.
ي�أتي هذا القانون الجديد ــ القديم ليخلق
�إطاراً ،وهو بهذا �إنما ي�ؤطر الوعي ،وي�شد
�أو�صال فل�سطين ويجعلها وحدة واحدة،
و�إطاراً واحداً.
مع ازدياد الو�ضوح في مالمح الإطار
الواحد والموحد ،وعلى خلفيته ،يبدو بو�ضوح
�أكـثــر مـا �أُبقي خارج الإطار :ال�شعب
الفل�سطيني .حتى الآن كان من الممكن على
الإ�سرائيلي المتو�سط �أن ي�س ّلي نف�سه بفكرة �أن
الفل�سطيني في طريقه �إلى بناء دولته ''هناك''،
في ال�ضفة الغربية وغزة� .صحيح �أنه منف�صل
عنا ،لكنه منف�صل في طريقه �إلى ال�سيادة،
وهو لي�س جزءاً من �إطار �سيا�سي واحد يجمع
الجميع� .إ ّال �إن انهيار حل الدولتين �أ�صبح
يفر�ض حاجة �إلى عر�ض ت�صور طبيعة
النظام .ال ي�ستطيع اليمين �أن يجاهر بفكرة
التران�سفير ــ ب�سبب الغوييم غير اليهود ،وال
ي�ستطيع �أن يقترح دولة واحدة مت�ساوية
الحقوق ــ ب�سبب اليهود .ماذا تب ّقى �إذاً؟ تبقى
وحدة جيو�سيا�سية واحدة من النهر �إلى البحر،
وي�صبح نظام الف�صل �ضروري ًا.

