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ليفي*

يف مر�آة ال�ضم**
ي�شكل ال�ضم مر�آة تمزق قناع خديعة االحتالل الموقت ،و ُتظهر �إلى العلن ما نعرفه
منذ وقت طويل :االحتالل لي�س موقت ًا ،وما يجري هو نظام �أبارتهايد.

ال�ضم

الإ�سرائيلي للأرا�ضي المحتلة
بد�أ منذ زمن بعيد ،فقد ُفبرك
قبل  53عام ًا ،وهو م�ستمر منذ ذلك الحين
حتى اليوم من دون توقف؛ �إنه عملية
أرا�ض محتلة ،ي�سمونها
طويلة وممنهجة ل�ضم � ٍ
في �ألمانيا �أن�شلو�س [عملية ع�سكرية �سلمية
جرى بموجبها �ضم جمهورية النم�سا �إلى
�ألمانيا النازية ،ولقيت ترحيب ًا حاراً من طرف
العديد من النم�ساويين]� .إن الذي تثور ثائرته
اليوم �ضد �إمكان �إعالن �إ�سرائيل �ضم مناطق في
ال�ضفة الغربية ،لم يقم بزيارة �إلى هناك منذ
وقت طويل ،وال يعرف خريطة هذه المناطق،
وال واقع الحياة فيها .ال�ضفة ُ�ضمت منذ وقت
طويل ،فهي كلها مزروعة بالم�ستوطنات ،كما
�أن الخط الأخ�ضر مات منذ وقت طويل ،وهو
الآن موجود فقط ك�أداة لمنع حق انتقال
الفل�سطينيين �إلى �إ�سرائيل ذات ال�سيادة.
لدى انتهاء حرب  1967ترددت �إ�سرائيل
ب�ش�أن ماذا تفعل بالأرا�ضي الجديدة التي
احتلتها  -من المحتمل �أنها تظاهرت بذلك� ،أو

�أنها ترددت فع ًال  -لكن القرار ا ُّتخذ ب�سرعة:
االحتالل �سيبقى �إلى الأبد .هو ُوجد هنا كي
يبقى ،ال كي يزول في يوم من الأيام ،وكل ما
عدا ذلك هو خديعة م�ستمرة منذ ذلك الوقت؛
تدعي �أن االحتالل ظاهرة موقتة،
خديعة ّ
والمناطق هي فقط ''ورقة مقاي�ضة'' حتى
مجيء ال�سالم المن�شود ،والم�ستوطنات �أقيمت
كي تف َّكك في يوم من الأيام .اُعثروا على
�شريك فل�سطيني لل�سالم مع �إ�سرائيل ،وعندها
�سنخرج من المناطق ،و�س ُنخلي الم�ستوطنات،
ونعيد الم�ستوطنين ،واالحتالل �سينتهي.
العالم وقع في فخ هذه الخديعة مثلما وقع
فيه معظم الإ�سرائيليين .وحدهم الم�ستوطنون
عرفوا الحقيقة على الرغم من �صرخاتهم ب�أن
هناك َمن ينوي �إجالءهم �أو الق�ضاء على
* �صحافي ي�ساري �إ�سرائيلي معروف بمقاالته المعادية
لالحتالل الإ�سرائيلي للمناطق الفل�سطينية ،وبدفاعه عن
الفل�سطينيين.
** المقالة بالعبرية وترجمتها رندة حيدر.
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م�شروعهم .وبا�ستثنائهم ،كان من الأ�سهل على
الجميع الت�صديق ب�أن االحتالل موقت .هذه
الخديعة تتيح و�ضع خطط �سالم ال نهاية لها،
والقيام بعمليات �سالم ال ُتح�صى من دون �أن
ت�سفر عن �شيء على الإطالق ،وعقد م�ؤتمرات
ومحادثات �سالم ،وهي التي �سمحت بقيام
اتفاق �أو�سلو الذي كان �أو�ضح وثيقة تثبت �أن
�إ�سرائيل ال تنوي �أبداً �إنهاء االحتالل� :أو�سلو لم
يتطرق �إلى الم�س�ألة الأ�سا�سية الأكثر م�صيرية
وهي م�سـ�ألة الم�ستوطنات ،وهذا لم يحدث
م�صادفة ،و�إنما كان جزءاً من الخديعة.
ومع �شعار ''الدولة الفل�سطينية على
الأبواب'' ،وبرعاية �أو�سلو ،نجحت �إ�سرائيل في
زيادة عدد الم�ستوطنات ثالثة �أ�ضعاف .الكل
غ�ض النظر ،وكلهم عرفوا
كان را�ضي ًا ،والكل ّ
و�سكتوا.
وتحت رعاية هذه الخديعة ،ربحت �إ�سرائيل
العن�صر ال�ضروري لتعميق االحتالل وتر�سيخه:
عن�صر الوقت .ح�صلت �إ�سرائيل على الوقت
لبناء مزيد من الم�ستوطنات ،وطرق التفافية،
وبنى تحتية بديلة ،وتوطين �آالف الإ�سرائيليين
اليهود في ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية،
وهو ما يتعار�ض مع القانون الدولي الذي
يمنع ذلك ،لكنه ال يتعار�ض مع اتفاق �أو�سلو
عبر �أكثر من مرة عن
الذي لم يمنعه .العالم ّ
احتجاجه ب�صورة واهنة على �شكل تنديدات،
و�ضريبة كالمية بائ�سة ،لكن الإ�سرائيليين
كانوا مقتنعين ب�أن م�سرحية االحتالل الموقت
حقيقية ،و�أن جميع الأموال ال�ضخمة التي
ُوظفت في الم�شروع الكولونيالي لبلدهم،
هدفها ت�أ�سي�س ظاهرة موقتة زائلة.
كانت هذه خديعة القرن .وكان من الأ�سهل
على الجميع  -الواليات المتحدة و�أوروبا
وال�سلطة الفل�سطينية التي قامت في هذه

الأثناء �ضمن �إطار هذه الم�سرحية التافهة
للدولة الفل�سطينية التي على الأبواب ،وطبع ًا
الإ�سرائيليون الذين �أرادوا فقط �أن يريحوا
�ضمائرهم  � -اّأل يروا قبح االحتالل ،و� اّأل
يدفعوا �أو يعا َقبوا ب�أي طريقة من الطرق على
وجوده .عندما يكون االحتالل موقت ًا ،كل
�شيء ي�صبح م�سموح ًا.
في هذه الأثناء ،ا�س ُتبعد االحتالل عن
جدول الأعمال الإ�سرائيلي ب�صورة مطلقة
تقريب ًا .فبعد االنتفا�ضة الثانية ،وبعد ف�شل
م�ؤتمر كامب ديفيد الذي �شارك فيه �إيهود
باراك ويا�سر عرفات ،انهار مع�سكر ال�سالم في
�إ�سرائيل ،والذي منذ البداية لم يكن �صارم ًا
ومتما�سك ًا بما فيه الكفاية ،ومنذ ذلك الحين
لم ُي َعد بنا�ؤه .الكذبة التي �أطلقها باراك بعد
عودته من كامب ديفيد نجحت نجاح ًا كبيراً،
وفحواها �أنه ال يوجد �شريك فل�سطيني
لإ�سرائيل ،بينما قام ا�ستهداف البا�صات،
أنف�سهم في �ساحات
وتفجير االنتحاريين � َ
المدن ،بما تب ّقى .قررت �إ�سرائيل �أن ت�سدل
ال�ستار على الفل�سطينيين ،وعلى حقوقهم
و�ضائقتهم وكوارثهم ،ولم يعد يهمها بعد الآن
م�صيرهم وم�ستقبلهم .لقد �أُبعدت احتماالت
ال�سالم مع الفل�سطينيين عن النقا�ش العام
الداخلي في �إ�سرائيل ،فال�سالم لم يعد كلمة
ذات محتوى ،كما �أن الدولة الفل�سطينية باتت
�شعاراً فارغ ًا ،وتحول االحتالل والم�ستوطنات
�إلى �أمور طبيعية في نظر �أغلبية الإ�سرائيليين،
ولم يعد �أحد يتحدث عن ال�سالم .انتقلت
�إ�سرائيل �إلى مو�ضوعات فردية تتعلق بالنا�س
الذين يعي�شون فيها ،كاالقت�صاد ،والدين،
والمجتمع ،و�أوقات الفراغ ،والعائلة ،و�أهملت
بحث المو�ضوع الذي يحددها ويبلورها �أكثر
من �أي مو�ضوع �آخر.

يف مرآة الضم

هكذا بد�أت �أكبر عملية كبت و�إنكار في
المجتمع الإ�سرائيلي ،بم�ساعدة و�سائل الإعالم،
المتعاون الأكبر على �إخفاء االحتالل .ففي
ر�أي هذا الإعالم� ،إذا لم نتحدث عن االحتالل،
ولم نن�شر تقارير عنه ،فهذا يعني �أنه غير
موجود ،ذلك ب�أن الفيل الكبير الموجود في
الغرفة ال يكون موجوداً فيها �إذا لم ننظر �إليه.
وحتى حقيقة وجود �شعب فل�سطيني تحولت
�إلى مو�ضوع خالف في �إ�سرائيل ،بل �إن الحجة
القائلة بعدم وجود مثل هذا ال�شعب بد�أت
تتر�سخ من جديد كما في �أيام االحتالل
الأولى.
في ظل �شعور بال جدوى المفاو�ضات
ال�سيا�سية ،وجدت �إ�سرائيل الحل� :إنكار الواقع.
مجتمع ب�أكمله دخل في العتمة ،ال يعرف
�شيئ ًا عن واقع االحتالل وال يريد �أن يعرف
�شيئ ًا .وتطوع عمالء المعلومات ،وعلى ر�أ�سهم
و�سائل الإعالم بدعم من الحكومة والأذرع
الأمنية ،من �أجل الم�ساهمة في تر�سيخ هذا
ال�شعور الوطني الذي ال يريد �أن يعرف �شيئ ًا
ويجد تبريراً لكل �شيء� .إنه نظام ال مجال �آخر
لو�صفه �سوى �أنه نظام �أبارتهايد يعتبره
�أ�صحابه النظام الديمقراطي الوحيد في ال�شرق
الأو�سط ،كما �أن جي�ش االحتالل الذي ُيعتبر
من �أكثر الجيو�ش وح�شية في العالم ،هو في
نظر كثير من الإ�سرائيليين الجي�ش الأكثر
�أخالقية في العالم .ومع ذلك ،ف�إنه على بعد
م�سافة ن�صف �ساعة من منازلنا يعي�ش الجيل
الثالث والرابع من الالجئين و�أحفادهم
مقتلعين من دون حقوق ،وقابعين وراء
الق�ضبان وتحت �أحذية الظالمين
والل�صو�ص َ -من في �إ�سرائيل يهمه �أمرهم،
ومن يريد �أن ي�سمع �شيئ ًا عنه؟
َ
ال يبدو �أن هناك طريقة �أُخرى �سوى الكبت
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والإنكار من طرف دولة قمعية في باحتها
الخلفية توجد ديكتاتورية وح�شية ع�سكرية
ت�ستخف بالقانون الدولي ،وبقرارات
ّ
الم�ؤ�س�سات الدولية ،وت�شعر في الوقت عينه
ب�أنها على حق ولي�ست مدانة �أخالقي ًا.
الإ�سرائيليون بارعون في ذلك ،وبم�ساعدة
�صدق من
و�سائل الإعالم طوروا مهارة ال ُت ّ
�أجل التعاي�ش مع االحتالل ،م�صحوبة بقناعة
داخلية عميقة ب�أن االحتالل غير موجود� ،أو
�أنه نوع من القدر ،قوة عليا ،وال يوجد خيار
�آخر� ،أو �أنه لي�س فظيع ًا على الإطالق.
جاء وقت بد�أت فيه عملية م�شابهة في
�أنحاء العالم :العالم تعب و�ضجر ولم يعد
مهتم ًا� .إن فر�ض عقوبات على �إ�سرائيل لم يكن
جراء �أحداث الما�ضي ،لكن
قط احتما ًال قائم ًا ّ
ب�سبب نفوذ �إ�سرائيل وقدرتها على االبتزاز،
ف�إنها عرفت كيف تتجاهل التنديدات العديمة
الأهمية .هكذا ،وبالتدريج ،بد�أ العالم �أي�ض ًا في
�إبعاد االحتالل الإ�سرائيلي عن جدول �أعماله،
وتحول �إلى مو�ضوعات �أُخرى �أكثر �إلحاح ًا.
ُترك الفل�سطينيون وحدهم في مواجهة
م�صيرهم ،في عزلة لم ي�شهدوا مثلها منذ �سنة
 ،1948وحتى الدول العربية لم تعد مهتمة
بهم .وعندما و�صل �إلى الحكم في الواليات
المتحدة رئي�س يحب الطغاة ويمقت ال�ضعفاء
والمظلومين� ،شعرت �إ�سرائيل حينها ب�أن هذه
هي اللحظة المالئمة من �أجل تحقيق �إنجازات
وجعل االحتالل م�ستمراً �إلى الأبد� .إن ال�ضم
بات ممكن ًا ب�صورة قانونية ،وهو لي�س
مطروح ًا فقط ك�أمر واقع ،بل �أ�صبح تحقيقه
ممكن ًا.
ما يبعث على الده�شة �أكثر من �أي �شيء هو
�أن معار�ضة �ضئيلة ن�ش�أت في �إ�سرائيل �ضد
ال�ضم ،لكن العالم �أي�ض ًا ا�ستقبل هذا الأمر حتى
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الآن ب�صوت �ضعيف .فالكني�ست ي�ضم �أغلبية
وا�سعة ت�ؤيد ال�ضم ،وبا�ستثناء مجموعة
�صغيرة من االحتجاجات ال�شعبية ،ف�إن
المجتمع الإ�سرائيلي لي�س مهتم ًا بالمو�ضوع،
لأن الآن هو زمن كورونا ،والنا�س تقلقهم
�أمور �أُخرى .وحتى الفل�سطينيون الذين
يعي�شون في المناطق تحت االحتالل ال
ُيظهرون في هذه الأثناء اهتمام ًا خا�ص ًا
بال�ضم ،وبالت�أكيد ال يبدو �أنهم م�صممون على
خو�ض ن�ضال �ضده ،با�ستثناء تظاهرات
منظمة ب�صورة جيدة .هذا الذي يحدث في �أيام
الي�أ�س واالنق�سام والعزلة وغياب قيادة ،وعدم
وجود روح ن�ضالية.
دول العالم ،من جهتها هددت باتخاذ
خطوات ال تزال حتى الآن في الحد الأدنى،
لكنها في جميع الأحوال ،ال تبدو قادرة على
كبح �إ�سرائيل .المفتاح كان و�سيبقى في
وا�شنطن حيث يوجد رئي�س ي�صارع من �أجل
بقائه ،بينما يوجد في �إ�سرائيل رئي�س حكومة
يحول ال�ضم �إلى �إرث له.
متهم جنائي ًا يريد �أن ّ
لدى كتابة هذه الأ�سطر في نهاية
حزيران/يونيو ،لي�س وا�ضح ًا بعد ما هي
وجهة ال�ضم ،وكيف �سيجري الرد عليه في
المنطقة والعالم ،لكن من الوا�ضح �أن �أي
خطوة ولو رمزية يمكن �أن تحدث .وعلى ما
يبدو ،ف�إن المعار�ضة لهذه الخطوة ،داخلي ًا في
�إ�سرائيل ،وفل�سطيني ًا في المناطق المحتلة،
وعلى ال�صعيد الدولي ،لي�ست قادرة على
وقفها.
يمكن االفترا�ض �أن ال�سماء لن تقع عندما
�سين َّفذ هذا ال�ضم الجزئي� .صحيح �أنه �سيفتح
الباب �أمام مزيد من عمليات ال�ضم،
وخ�صو�ص ًا �إذا كانت المعار�ضة �ضعيفة.
و�صحيح �أي�ض ًا �أن هذا �سيق�ضي نهائي ًا على �أي

و�سيدخل �إلى
احتمال لقيام دولة فل�سطينيةُ ،
دائرة الحديث في �إ�سرائيل والعالم ،م�صطلح ًا
جديداً هو م�صطلح ال�ضم .لكن �إلى جانب هذه
الظواهر الخطرة يمكن �أن تنمو �أي�ض ًا ظاهرة
معينة عن ال�ضم.
ال�ضم �سي�شكل مر�آة بالن�سبة �إلى الذين
ينكرون الواقع في �إ�سرائيل وفي العالم،
و�سيم َّزق قناع االحتالل الموقت ،و�سيظهر
علن ًا ما نعرفه منذ وقت طويل :االحتالل لي�س
موقت ًا ،ولم يخطط له قط لأن يكون موقت ًا
بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل والواليات المتحدة،
�سيظهر
فالدولتان لم تنويا قط �إنهاءه .ال�ضم ُ
�أي�ض ًا ما كان يجب �أن يكون وا�ضح ًا منذ وقت
طويل :المق�صود هو نظام �أبارتهايد� ،أو ًال
كواقع على الأر�ض ،والآن �أي�ض ًا قانوني ًا .ف�إذا
�ضمت �إ�سرائيل �أرا�ضي من دون �أن تمنح
جميع �سكان هذه الأرا�ضي حقوق ًا مدنية
قومية كاملة وم�ساواة ،ف�إنه ال يمكن تعريفها
�سوى كدولة �أبارتهايد .و�إذا كان في هذه
الأرا�ضي جماعتان من ال�سكان :الأولى تحظى
بالحقوق كلها ،والأُخرى محرومة منها،
فعندئذ ما يبدو ظاهري ًا ك�أبارتهايد ويتحرك
ويت�صرف ك�أبارتهايد� ،سي�صبح علن ًا
�أبارتهايد .ال ي�ستطيع الإ�سرائيليون �أن ينكروا
بعد الآن وجود هذا النظام في بلدهم ،ولن
يكون في ا�ستطاعة دول العالم االختباء وراء
�أعذار واهية.
�سيطرح على العالم ال�س�ؤال :هل هو
حينها ُ
م�ستعد للقبول بوجود دولة �أبارتهايد ثانية،
وهل هو م�ستعد لخو�ض ال�صراع �ضدها مثل
الذي خا�ضه �ضد دولة الأبارتهايد الأولى
وبالجهد والإ�صرار ذاتهما؟ هذا تحديداً تطور
يبعث على الأمل.

