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الإ�ضرائيلي للأرا�ضي المحتلة ال�ضم 

بداأ منذ زمن بعيد، فقد ُفبرك 

قبل 53 عامًا، وهو م�ضتمر منذ ذلك الحين 

حتى اليوم من دون توقف؛ اإنه عملية

طويلة وممنهجة ل�ضم اأرا�ٍض محتلة، ي�ضمونها 

في األمانيا اأن�ضلو�ض ]عملية ع�ضكرية �ضلمية 

جرى بموجبها �ضم جمهورية النم�ضا اإلى 

األمانيا النازية، ولقيت ترحيبًا حاراً من طرف 

العديد من النم�ضاويين[. اإن الذي تثور ثائرته 

اليوم �ضد اإمكان اإعلن اإ�ضرائيل �ضم مناطق في 

ال�ضفة الغربية، لم يقم بزيارة اإلى هناك منذ 

وقت طويل، ول يعرف خريطة هذه المناطق، 

مت منذ وقت  ول واقع الحياة فيها. ال�ضفة �ضُ

طويل، فهي كلها مزروعة بالم�ضتوطنات، كما 

اأن الخط الأخ�ضر مات منذ وقت طويل، وهو 

الآن موجود فقط كاأداة لمنع حق انتقال 

الفل�ضطينيين اإلى اإ�ضرائيل ذات ال�ضيادة.

لدى انتهاء حرب 1967 ترددت اإ�ضرائيل 

ب�ضاأن ماذا تفعل بالأرا�ضي الجديدة التي 

احتلتها - من المحتمل اأنها تظاهرت بذلك، اأو 

خذ ب�ضرعة:  اأنها ترددت فعًل - لكن القرار اتُّ

جد هنا كي 
ُ
الحتلل �ضيبقى اإلى الأبد. هو و

يبقى، ل كي يزول في يوم من الأيام، وكل ما 

عدا ذلك هو خديعة م�ضتمرة منذ ذلك الوقت؛ 

خديعة تّدعي اأن الحتلل ظاهرة موقتة، 

والمناطق هي فقط ''ورقة مقاي�ضة'' حتى 

مجيء ال�ضلم المن�ضود، والم�ضتوطنات اأقيمت 

ك في يوم من الأيام. اُعثروا على  كي تفكَّ

�ضريك فل�ضطيني لل�ضلم مع اإ�ضرائيل، وعندها 

�ضنخرج من المناطق، و�ضُنخلي الم�ضتوطنات، 

ونعيد الم�ضتوطنين، والحتلل �ضينتهي.

العالم وقع في فخ هذه الخديعة مثلما وقع 

فيه معظم الإ�ضرائيليين. وحدهم الم�ضتوطنون 

عرفوا الحقيقة على الرغم من �ضرخاتهم باأن 

ن ينوي اإجلءهم اأو الق�ضاء على 
َ
هناك م

جدعون ليفي*

يف مراآة ال�ضم**

ي�ضكل ال�ضم مراآة تمزق قناع خديعة االحتالل الموقت، وُتظهر اإلى العلن ما نعرفه 

منذ وقت طويل: االحتالل لي�س موقتًا، وما يجري هو نظام اأبارتهايد.

* �ضحافي ي�ضاري اإ�ضرائيلي معروف بمقالته المعادية 
للحتلل الإ�ضرائيلي للمناطق الفل�ضطينية، وبدفاعه عن 

الفل�ضطينيين.

** المقالة بالعبرية وترجمتها رندة حيدر.
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الأثناء �ضمن اإطار هذه الم�ضرحية التافهة 

للدولة الفل�ضطينية التي على الأبواب، وطبعًا 

الإ�ضرائيليون الذين اأرادوا فقط اأن يريحوا 

�ضمائرهم - اأّل يروا قبح الحتلل، واأّل 

يدفعوا اأو يعاَقبوا باأي طريقة من الطرق على 

وجوده. عندما يكون الحتلل موقتًا، كل 

�ضيء ي�ضبح م�ضموحًا.

في هذه الأثناء، ا�ضُتبعد الحتلل عن 

جدول الأعمال الإ�ضرائيلي ب�ضورة مطلقة 

تقريبًا. فبعد النتفا�ضة الثانية، وبعد ف�ضل 

موؤتمر كامب ديفيد الذي �ضارك فيه اإيهود 

باراك ويا�ضر عرفات، انهار مع�ضكر ال�ضلم في 

اإ�ضرائيل، والذي منذ البداية لم يكن �ضارمًا 

ومتما�ضكًا بما فيه الكفاية، ومنذ ذلك الحين 

د بناوؤه. الكذبة التي اأطلقها باراك بعد 
َ
ع

ُ
لم ي

عودته من كامب ديفيد نجحت نجاحًا كبيراً، 

وفحواها اأنه ل يوجد �ضريك فل�ضطيني 

لإ�ضرائيل، بينما قام ا�ضتهداف البا�ضات، 

هم في �ضاحات 
َ
وتفجير النتحاريين اأنف�ض

المدن، بما تبّقى. قررت اإ�ضرائيل اأن ت�ضدل 

ال�ضتار على الفل�ضطينيين، وعلى حقوقهم 

و�ضائقتهم وكوارثهم، ولم يعد يهمها بعد الآن 

م�ضيرهم وم�ضتقبلهم. لقد اأُبعدت احتمالت 

ال�ضلم مع الفل�ضطينيين عن النقا�ض العام 

الداخلي في اإ�ضرائيل، فال�ضلم لم يعد كلمة 

ذات محتوى، كما اأن الدولة الفل�ضطينية باتت 

�ضعاراً فارغًا، وتحول الحتلل والم�ضتوطنات 

اإلى اأمور طبيعية في نظر اأغلبية الإ�ضرائيليين، 

ولم يعد اأحد يتحدث عن ال�ضلم. انتقلت 

اإ�ضرائيل اإلى مو�ضوعات فردية تتعلق بالنا�ض 

الذين يعي�ضون فيها، كالقت�ضاد، والدين، 

والمجتمع، واأوقات الفراغ، والعائلة، واأهملت 

بحث المو�ضوع الذي يحددها ويبلورها اأكثر 

من اأي مو�ضوع اآخر.

م�ضروعهم. وبا�ضتثنائهم، كان من الأ�ضهل على 

الجميع الت�ضديق باأن الحتلل موقت. هذه 

الخديعة تتيح و�ضع خطط �ضلم ل نهاية لها، 

والقيام بعمليات �ضلم ل ُتح�ضى من دون اأن 

ت�ضفر عن �ضيء على الإطلق، وعقد موؤتمرات 

ومحادثات �ضلم، وهي التي �ضمحت بقيام 

اتفاق اأو�ضلو الذي كان اأو�ضح وثيقة تثبت اأن 

اإ�ضرائيل ل تنوي اأبداً اإنهاء الحتلل: اأو�ضلو لم 

يتطرق اإلى الم�ضاألة الأ�ضا�ضية الأكثر م�ضيرية 

وهي م�ضـاألة الم�ضتوطنات، وهذا لم يحدث 

م�ضادفة، واإنما كان جزءاً من الخديعة.

ومع �ضعار ''الدولة الفل�ضطينية على 

الأبواب''، وبرعاية اأو�ضلو، نجحت اإ�ضرائيل في 

زيادة عدد الم�ضتوطنات ثلثة اأ�ضعاف. الكل 

كان را�ضيًا، والكل غ�ّض النظر، وكلهم عرفوا 

و�ضكتوا.

وتحت رعاية هذه الخديعة، ربحت اإ�ضرائيل 

العن�ضر ال�ضروري لتعميق الحتلل وتر�ضيخه: 

عن�ضر الوقت. ح�ضلت اإ�ضرائيل على الوقت 

لبناء مزيد من الم�ضتوطنات، وطرق التفافية، 

وبنى تحتية بديلة، وتوطين اآلف الإ�ضرائيليين 

اليهود في ال�ضفة الغربية والقد�ض ال�ضرقية، 

وهو ما يتعار�ض مع القانون الدولي الذي 

يمنع ذلك، لكنه ل يتعار�ض مع اتفاق اأو�ضلو 

ر اأكثر من مرة عن 
ّ
الذي لم يمنعه. العالم عب

احتجاجه ب�ضورة واهنة على �ضكل تنديدات، 

و�ضريبة كلمية بائ�ضة، لكن الإ�ضرائيليين 

كانوا مقتنعين باأن م�ضرحية الحتلل الموقت 

حقيقية، واأن جميع الأموال ال�ضخمة التي 

ظفت في الم�ضروع الكولونيالي لبلدهم، 
ُ
و

هدفها تاأ�ضي�ض ظاهرة موقتة زائلة.

كانت هذه خديعة القرن. وكان من الأ�ضهل 

على الجميع - الوليات المتحدة واأوروبا 

وال�ضلطة الفل�ضطينية التي قامت في هذه 
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والإنكار من طرف دولة قمعية في باحتها 

الخلفية توجد ديكتاتورية وح�ضية ع�ضكرية 

ت�ضتخّف بالقانون الدولي، وبقرارات 

الموؤ�ض�ضات الدولية، وت�ضعر في الوقت عينه 

باأنها على حق ولي�ضت مدانة اأخلقيًا. 

الإ�ضرائيليون بارعون في ذلك، وبم�ضاعدة 

و�ضائل الإعلم طوروا مهارة ل ُت�ضّدق من 

اأجل التعاي�ض مع الحتلل، م�ضحوبة بقناعة 

داخلية عميقة باأن الحتلل غير موجود، اأو 

اأنه نوع من القدر، قوة عليا، ول يوجد خيار 

اآخر، اأو اأنه لي�ض فظيعًا على الإطلق.

جاء وقت بداأت فيه عملية م�ضابهة في 

اأنحاء العالم: العالم تعب و�ضجر ولم يعد 

مهتمًا. اإن فر�ض عقوبات على اإ�ضرائيل لم يكن 

اء اأحداث الما�ضي، لكن 
ّ
قط احتماًل قائمًا جر

ب�ضبب نفوذ اإ�ضرائيل وقدرتها على البتزاز، 

فاإنها عرفت كيف تتجاهل التنديدات العديمة 

الأهمية. هكذا، وبالتدريج، بداأ العالم اأي�ضًا في 

اإبعاد الحتلل الإ�ضرائيلي عن جدول اأعماله، 

وتحول اإلى مو�ضوعات اأُخرى اأكثر اإلحاحًا. 

ُترك الفل�ضطينيون وحدهم في مواجهة 

م�ضيرهم، في عزلة لم ي�ضهدوا مثلها منذ �ضنة 

1948، وحتى الدول العربية لم تعد مهتمة 

بهم. وعندما و�ضل اإلى الحكم في الوليات 

المتحدة رئي�ض يحب الطغاة ويمقت ال�ضعفاء 

والمظلومين، �ضعرت اإ�ضرائيل حينها باأن هذه 

هي اللحظة الملئمة من اأجل تحقيق اإنجازات 

وجعل الحتلل م�ضتمراً اإلى الأبد. اإن ال�ضم 

بات ممكنًا ب�ضورة قانونية، وهو لي�ض 

مطروحًا فقط كاأمر واقع، بل اأ�ضبح تحقيقه 

ممكنًا.

ما يبعث على الده�ضة اأكثر من اأي �ضيء هو 

اأن معار�ضة �ضئيلة ن�ضاأت في اإ�ضرائيل �ضد 

ال�ضم، لكن العالم اأي�ضًا ا�ضتقبل هذا الأمر حتى 

هكذا بداأت اأكبر عملية كبت واإنكار في 

المجتمع الإ�ضرائيلي، بم�ضاعدة و�ضائل الإعلم، 

المتعاون الأكبر على اإخفاء الحتلل. ففي 

راأي هذا الإعلم، اإذا لم نتحدث عن الحتلل، 

ولم نن�ضر تقارير عنه، فهذا يعني اأنه غير 

موجود، ذلك باأن الفيل الكبير الموجود في 

الغرفة ل يكون موجوداً فيها اإذا لم ننظر اإليه. 

وحتى حقيقة وجود �ضعب فل�ضطيني تحولت 

اإلى مو�ضوع خلف في اإ�ضرائيل، بل اإن الحجة 

القائلة بعدم وجود مثل هذا ال�ضعب بداأت 

تتر�ضخ من جديد كما في اأيام الحتلل 

الأولى.

في ظل �ضعور بل جدوى المفاو�ضات 

ال�ضيا�ضية، وجدت اإ�ضرائيل الحل: اإنكار الواقع. 

مجتمع باأكمله دخل في العتمة، ل يعرف 

�ضيئًا عن واقع الحتلل ول يريد اأن يعرف 

�ضيئًا. وتطوع عملء المعلومات، وعلى راأ�ضهم 

و�ضائل الإعلم بدعم من الحكومة والأذرع 

الأمنية، من اأجل الم�ضاهمة في تر�ضيخ هذا 

ال�ضعور الوطني الذي ل يريد اأن يعرف �ضيئًا 

ويجد تبريراً لكل �ضيء. اإنه نظام ل مجال اآخر 

لو�ضفه �ضوى اأنه نظام اأبارتهايد يعتبره 

اأ�ضحابه النظام الديمقراطي الوحيد في ال�ضرق 

عتبر 
ُ
الأو�ضط، كما اأن جي�ض الحتلل الذي ي

من اأكثر الجيو�ض وح�ضية في العالم، هو في 

نظر كثير من الإ�ضرائيليين الجي�ض الأكثر 

اأخلقية في العالم. ومع ذلك، فاإنه على بعد 

م�ضافة ن�ضف �ضاعة من منازلنا يعي�ض الجيل 

الثالث والرابع من اللجئين واأحفادهم 

مقتلعين من دون حقوق، وقابعين وراء 

 الق�ضبان وتحت اأحذية الظالمين

ن في اإ�ضرائيل يهمه اأمرهم، 
َ
والل�ضو�ض - م

ن يريد اأن ي�ضمع �ضيئًا عنه؟
َ
وم

ل يبدو اأن هناك طريقة اأُخرى �ضوى الكبت 
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دخل اإلى 
ُ
احتمال لقيام دولة فل�ضطينية، و�ضي

دائرة الحديث في اإ�ضرائيل والعالم، م�ضطلحًا 

جديداً هو م�ضطلح ال�ضم. لكن اإلى جانب هذه 

الظواهر الخطرة يمكن اأن تنمو اأي�ضًا ظاهرة 

معينة عن ال�ضم.

ال�ضم �ضي�ضكل مراآة بالن�ضبة اإلى الذين 

ينكرون الواقع في اإ�ضرائيل وفي العالم، 

و�ضيمزَّق قناع الحتلل الموقت، و�ضيظهر 

علنًا ما نعرفه منذ وقت طويل: الحتلل لي�ض 

موقتًا، ولم يخطط له قط لأن يكون موقتًا 

بالن�ضبة اإلى اإ�ضرائيل والوليات المتحدة، 

ظهر 
ُ
فالدولتان لم تنويا قط اإنهاءه. ال�ضم �ضي

اأي�ضًا ما كان يجب اأن يكون وا�ضحًا منذ وقت 

طويل: المق�ضود هو نظام اأبارتهايد، اأوًل 

كواقع على الأر�ض، والآن اأي�ضًا قانونيًا. فاإذا 

�ضمت اإ�ضرائيل اأرا�ضي من دون اأن تمنح 

جميع �ضكان هذه الأرا�ضي حقوقًا مدنية 

قومية كاملة وم�ضاواة، فاإنه ل يمكن تعريفها 

�ضوى كدولة اأبارتهايد. واإذا كان في هذه 

الأرا�ضي جماعتان من ال�ضكان: الأولى تحظى 

بالحقوق كلها، والأُخرى محرومة منها، 

فعندئذ ما يبدو ظاهريًا كاأبارتهايد ويتحرك 

ويت�ضرف كاأبارتهايد، �ضي�ضبح علنًا 

اأبارتهايد. ل ي�ضتطيع الإ�ضرائيليون اأن ينكروا 

بعد الآن وجود هذا النظام في بلدهم، ولن 

يكون في ا�ضتطاعة دول العالم الختباء وراء 

اأعذار واهية.

طرح على العالم ال�ضوؤال: هل هو 
ُ
حينها �ضي

م�ضتعد للقبول بوجود دولة اأبارتهايد ثانية، 

وهل هو م�ضتعد لخو�ض ال�ضراع �ضدها مثل 

الذي خا�ضه �ضد دولة الأبارتهايد الأولى 

وبالجهد والإ�ضرار ذاتهما؟ هذا تحديداً تطور 

يبعث على الأمل. 

الآن ب�ضوت �ضعيف. فالكني�ضت ي�ضم اأغلبية 

وا�ضعة توؤيد ال�ضم، وبا�ضتثناء مجموعة 

�ضغيرة من الحتجاجات ال�ضعبية، فاإن 

المجتمع الإ�ضرائيلي لي�ض مهتمًا بالمو�ضوع، 

لأن الآن هو زمن كورونا، والنا�ض تقلقهم 

اأمور اأُخرى. وحتى الفل�ضطينيون الذين 

يعي�ضون في المناطق تحت الحتلل ل 

ظهرون في هذه الأثناء اهتمامًا خا�ضًا 
ُ
ي

بال�ضم، وبالتاأكيد ل يبدو اأنهم م�ضممون على 

خو�ض ن�ضال �ضده، با�ضتثناء تظاهرات 

منظمة ب�ضورة جيدة. هذا الذي يحدث في اأيام 

الياأ�ض والنق�ضام والعزلة وغياب قيادة، وعدم 

وجود روح ن�ضالية.

دول العالم، من جهتها هددت باتخاذ 

خطوات ل تزال حتى الآن في الحد الأدنى، 

لكنها في جميع الأحوال، ل تبدو قادرة على 

كبح اإ�ضرائيل. المفتاح كان و�ضيبقى في 

وا�ضنطن حيث يوجد رئي�ض ي�ضارع من اأجل 

بقائه، بينما يوجد في اإ�ضرائيل رئي�ض حكومة 

ل ال�ضم اإلى اإرث له.
ّ
متهم جنائيًا يريد اأن يحو

لدى كتابة هذه الأ�ضطر في نهاية 

حزيران/يونيو، لي�ض وا�ضحًا بعد ما هي 

وجهة ال�ضم، وكيف �ضيجري الرد عليه في 

المنطقة والعالم، لكن من الوا�ضح اأن اأي 

خطوة ولو رمزية يمكن اأن تحدث. وعلى ما 

يبدو، فاإن المعار�ضة لهذه الخطوة، داخليًا في 

اإ�ضرائيل، وفل�ضطينيًا في المناطق المحتلة، 

وعلى ال�ضعيد الدولي، لي�ضت قادرة على 

وقفها.

يمكن الفترا�ض اأن ال�ضماء لن تقع عندما 

ذ هذا ال�ضم الجزئي. �ضحيح اأنه �ضيفتح  �ضينفَّ

الباب اأمام مزيد من عمليات ال�ضم، 

وخ�ضو�ضًا اإذا كانت المعار�ضة �ضعيفة. 

و�ضحيح اأي�ضًا اأن هذا �ضيق�ضي نهائيًا على اأي 




