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ّ
 تتناول هذه الدراسة دور الواليات املتحدة يف إدامة املأساة الفلسطينية يف ظل:ملخص
تعتيم (إرسائيل) احلقائق األساسية حول طبيعة الرصاع وتارخيه يف املحافل السياسية
 هل تستطيع: منها، وحتاول الدراسة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة،واإلعالمية
الواليات املتحدة أن تؤ ّدي دور الوسيط النزيه بني الطرفني كام تقوم برتويج نفسها
يف املنطقة يف ظل أن الواليات املتحدة كانت عىل الدوام املصدر الرئيس لكل املعدات
 حتى،العسكرية الواردة إىل (إرسائيل) بام يف ذلك أحدث التقنيات التكنولوجية والفنية
 مثل،تلك التي ُح ِجبت أحيا ًنا عن حلفاء الواليات املتحدة يف حلف شامل األطليس
 مثل، كام تزود الواليات املتحدة (إرسائيل) جما ًنا بسائر الذخائر املتطورةF35 مقاتالت
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ABSTRACT This research examines the role of the United States in the perpetuation
of the Palestinian tragedy under the Israeli obscuring of the basic facts related to the
nature of the conflict in the main media and political forums. The research aims at
answering one main question: can the U.S. be the evenhanded mediator between the
conflict parties as it propagates itself in the region? Knowing that The U.S. has been
the prime and permanent supplier of military equipment to Israel, including the latest
technical technologies; even the ones that were withheld from the U.S. NATO allies,
such as F35 strike fighter; as well as free of charge developed munitions, like cluster
and phosphorus bombs that are used against unarmed civilians.
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ي�روج "األخ األكرب" لعبارته املض ّللة التي
يف رواي�ة جورج أرويل التي عنواهناّ )1984( :
ٌ
سلام ،واحلرية
تقول" :احلرب
عبودية ،واجلهل قو ٌة" ،ويف دوائر السياس�ة الغربية والتغطيات
ٌ
اإلعالمي�ة للصراع الفلس�طيني -اإلرسائيلي ،يمك�ن للمرء أن يضي�ف املزيد م�ن العبارات
املشاهبة ( ،)Orwellian Newspeakالتي تعطي وص ًفا دقي ًقا للمشهد من قبيل" :العنرصية
ٌ
إرهاب ،واالحتالل هو النعيم". 1
ديمقراطية ،املقاومة
ٌ

مصدرا حرص ًّيا
إذا كان األفراد يعتمدون عىل القادة السياسيني الغربيني أو منصات اإلعالم
ً
والسيام يف القدس -فإهنم لن
املتفجر يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
ملعلوماهتم حول الوضع
ّ
ّ
يكون�وا مشوشين فقط يف حتديد الضحية واجلالد فحس�ب ،إنام ً
أيض�ا يف إدراك تاريخ وطبيعة
الصراع بحد ذاته ،وعىل س�بيل املثال ،من الصعوبة أن تتضمن الوثائق احلكومية الرس�مية أو
تغطيات وسائل اإلعالم عبارات من قبيل "االحتالل اإلرسائييل" أو "املستوطنات اإلرسائيلية
غير الرشعية" ،ومن النادر ما ُي َ
ذكر بأن القدس ختضع للس�يطرة اإلرسائيلية غري القانونية منذ
أكثر من مخسين عا ًما ،أو أن ُيش�ار إىل كون معظم املواجهات التي تقع باملدينة املقدّ س�ة تثريها
حماوالت إرسائيلية لتغيري الوضع الراهن للمدينة ،وفرض التهويد ،وطمس املعامل اإلسلامية
واملسيحية داخل أسوار البلدة القديمة للقدس.
كثيرً ا ما تس�عى (إرسائيل) وداعموه�ا إىل تعتيم احلقائق األساس�ية ح�ول طبيعة وتاريخ
الرصاع يف املحافل السياسية واإلعالمية 2،وعىل الرغم من هذه املحاوالت ،فإن الرصاع ليس
مع ّق�دً ا أو موج�و ًدا منذ قرون ،فبالعودة إىل عام  1948الذي ش�هد تأس�يس دولة (إرسائيل)،
يب�دو الرصاع ظاهرة حديثة ب�رزت قبل قرن من الزمان ،نتيجة مبارشة للصهيونية السياس�ية،
التي ُأ ِّسس�ت عىل ي�د الصحايف العلامين ثي�ودور هريت�زل  Theodore Herzlأواخر القرن
التاس�ع عشر ،حيث حاولت الصهيونية باس�تمرار حتوي�ل اليهودية من واح�دة من الديانات
العظيم�ة يف العامل إىل حركة عرقية قومية اس�تعامرية هتدف إىل ترحيل هيود العامل إىل فلس�طني،
وممارس�ة التطهري العرقي ضد السكان الفلس�طينيني األصليني يف موطن أسالفهم 3،وهذا هو
جوهر الرصاع الذي ال يمكن فهم السياسات واملامرسات اإلرسائيلية دون اإلقرار بحقيقته.

القيام بتعميم األس�اطري والتوصيفات
وعلى الرغم من فظاعة ه�ذا األمر إال أنه قد يكون
ُ
املض ّلل�ة للتاري�خ 4مفهو ًما إذ مارس�ته (إرسائي�ل) والصهاينة املدافعون عنها م�ن أجل تعزيز
أجندهت�م السياس�ية ،لك�ن من غري املفهوم ،بل مما يس�تحق الش�جب ،أن يق�ع الذين يزعمون
الدف�اع ع�ن حكم القان�ون ،ويؤمنون بمبدأ تقري�ر املصري ،وينادون باحلري�ة والعدالة -يف فخ
الدعاية الصهيونية ،ويتحولوا إىل رشكاء متواطئني معها ،فعند متابعة خطاب الكثري من القادة
السياسيني يف الواليات املتحدة ،أو مراقبة التغطيات اإلعالمية للرصاع ،يمكن مالحظة تغييب
السياق التارخيي ،وجتاهل احلقائق التجريبية ،واستبعاد البناءات والسوابق القانونية الراسخة،
كام أن هناك جمموعة من األسئلة التأسيسية التي تفتقر إىل اإلجابات ،من قبيل:
• هل األرايض الفلسطينية حمتلة أم متنازع عليها؟
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• ه�ل يمل�ك الفلس�طينيون احلقّ -يف القان�ون الدويل -بمقاوم�ة االحتالل بام يف ذلك
استخدام الكفاح املسلح؟ أم أن كل أشكال املقاومة ت َُعدّ إرها ًبا؟
• هل متتلك (إرسائيل) احلق يف البلدة القديمة بالقدس وضواحيها األثرية والدينية وف ًقا
مؤخرا؟
ملا أعلنه الرئيس دونالد ترمب
ً
س�مى ب�ـ"دورة العن�ف" ينب�ع اً
فعًل� بصورة متس�اوية م�ن كال طريف
• ه�ل إطال�ة م�ا ُي َّ
النزاع؟
• هل (إرسائيل) ديمقراطية حقيقية؟

قومي مرشوعة مع جتاهل
• ه�ل جت�ب معاملة الصهيونية السياس�ية بوصفها حرك َة حتر ٍر
ّ
مظاهرها العنرصية عىل نحو واسع؟
• هل (إرسائيل) صادقة يف سعيها نحو حل سلمي للرصاع؟

ُروج
• ه�ل تس�تطيع الوالي�ات املتحدة أن تؤ ّدي دور الوس�يط النزيه بين الطرفني كام ت ِّ
لنفسها يف املنطقة؟
إن اإلجاب�ات الواقعي�ة ع�ن ه�ذه األس�ئلة بإمكاهن�ا تبدي�د االلتب�اس ،ومتكين املراقبني
املوضوعيين ،ال م�ن تطوي�ر فه�م متكام�ل للرصاع فق�ط  ،بل م�ن التوص�ل إىل تقدير عميق
للسياسات واملامرسات الكفيلة بإهنائه ً
أيضا.

الت�ستر ال�سيا�سي والدبلوما�سي على جرائم (�إ�سرائيل)

يف س�عيها لتحقي�ق أهدافه�ا اإلستراتيجية يف العامل 5،رشع�ت الواليات املتح�دة يف تب ّني
لكن أ ًّيا منها ليس بوس�عه رشح الرشاكة
جمموعة من السياس�ات واإلستراتيجيات الكبرىّ ،
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�إذا كان الأف � ��راد يعتم � ��دون عل � ��ى الق � ��ادة ال�سيا�سيي � ��ن اإلستراتيجية اخلاصة م�ع إرسائيل .يحُ اجج مريش�ايمر
ووول�ت  Mearsheimer and Walt 6ب�أن
ًّ
ً
داخليا يف السياسة األمريكية،
الغربيين �أو من�صات الإعالم م�صدرا ح�صريا لمعلوماتهم (إرسائيل) أصبحت شأ ًنا
ًّ
ّ
ح � ��ول الو�ض � ��ع
المتفج � ��ر ف � ��ي الأرا�ض � ��ي الفل�سطينية حي�ث ال يمك�ن فهم نفوذه�ا الضخ�م إذا ُح ِّلل يف إطار
المحتلة وال�س ّيما في القد�س ف�إنهم لن يكونوا م�شو�شين السياس�ة اخلارجية الت�ي ختضع لنظري�ة املصالح األمنية
ً الكالس�يكية لل�دول وحت�ى اإلمرباطوري�ات ،فمن�ذ
فقط ف � ��ي تحديد ال�ضحية والجالد فح�س � ��ب �إنما �أي�ضا تأس�يس (إرسائي�ل) ،وم�ع اس�تثناءات قليل�ة للغاي�ة،
في �إدراك تاريخ وطبيعة ال�صراع بحد ذاته
ش�هدت عالقاهت�ا مع الوالي�ات املتحدة ع�دة تطورات
وحمط�ات ،فقد ب�دأت الواليات املتح�دة بوصفها داعماً
سياس�يا (إلرسائيل) ،ومل تُصبح املصدر الرئيس للهبات االقتصادية والدعم العس�كري فقط،
ًّ
ً
رشيكا اً
كامل ومتواطئًا يف سياساهتا التوسعية ،وأعامهلا العدوانية،
بل أصبحت يف هناية املطاف
وسلوكها اإلجرامي.
ودبلوماس�يا عكفت الوالي�ات املتحدة عىل محاية (إرسائي�ل) عىل املرسح الدويل
فسياس�يا
ًّ
ًّ
ينص
عىل حس�اب العديد من الدول ،وبعد مترير القرار األممي رقم  3379لعام  1975الذي ّ
اً
"ش�كل من أش�كال العنرصية والتفرقة عىل أس�اس عنرصي" بس�بب
على اعتب�ار الصهيونية
7
أيديولوجيتها اإلقصائية ،عملت الواليات املتحدة بال هوادة عىل إلغاء هذا القرار ،وبالفعل،
ُأ ِ
بطل بعد  16عا ًما حتت الضغط اهلائل الذي مارسته الواليات املتحدة يف أعقاب حرب اخلليج
األوىل عام  ،1991ويف الس�نوات التي أعقبت ذلك بقيت الواليات املتحدة حتمي (إرسائيل)
م�ن أي فع�ل أو نق�د ب ّناء يف جملس حقوق اإلنس�ان ال�دويل التابع لألمم املتح�دة ،وكذلك يف
منظم�ة يونس�كو ،إىل ح�دّ حجب الوالي�ات املتحدة تعهداهت�ا املالية ،وس�حب عضويتها من
عضوا يف كيان ثقايف تابع لألمم
منظمة يونس�كو ،بس�بب قبوهلا الرمزي للس�لطة الفلس�طينية
ً
8
املتحدة.

إضاف�ة إىل ذلك ،وعىل النقيض م�ن غالبية األمم يف العامل ،دافعت الواليات املتحدة عىل
الدوام عن س�لوك (إرسائيل) التدمريي ،ويف حاالت عدي�دة ،وقفت وحيدة متا ًما يف دعمها
الشرس ملامرس�اهتا العدوانية وغير القانونية املو ّثقة بالكامل ،ومنذ عام  ،1973اس�تعملت
ح�قّ النق�ض يف جمل�س األمن التاب�ع لألمم املتح�دة ثال ًثا وأربعين مرة  9حلامي�ة (إرسائيل)
أي إدان�ة أو إنفاذ للقانون ال�دويل أو حتميلها مس�ؤولية مواقفها العدواني�ة وفق ما متليه
م�ن ّ
املعايير القانونية الدولية ،وقد أعطى هذا الدعم املفت�وح الضوء األخرض للدولة الصهيونية
الس�تخدام الق�وة العس�كرية الحتلال األرايض وهنبه�ا ،وإعلان احل�رب على جرياهن�ا،
وارت�كاب انته�اكات حقوق اإلنس�ان املريع�ة ضد املدنيني يف فلس�طني ولبن�ان وغريمها من
دول اجل�وار ،إىل جان�ب التح�دي الص�ارخ للقانون ال�دويل وعرشات املعاه�دات الدولية،
كاتفاقيات جنيف التي ُص ِّممت لتوفري احلامية لألش�خاص اخلاضعني لالحتالل العس�كري،
ووف ًق�ا لنائ�ب مستش�ار األم�ن القوم�ي اإلرسائيلي الس�ابق ،ش�ارلز فريليت�ش Charles
 ،Freilichفإن "عالقة (إرسائيل) بالواليات املتحدة متثّل دعامة أساسية ألمنها القومي،
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ّ
يش�كل الدعم العسكري والدبلومايس واالقتصادي األمريكي (إلرسائيل) منذ عقود
حيث
10
إستراتيجيا وحيو ًّيا (إلرسائيل)"  .لكن هذا الدعم يتجاوز سياس�ات األحزاب يف
عنرصا
ً
ًّ
الوالي�ات املتحدة ،فمنذ عام  ،1973اس�تخدم مجيع الرؤس�اء اجلمهوريين والديمقراطيني
11
ح�قالنق�ض(فيت�و)يفجمل�ساألم�نلصال�حإرسائي�ل.

إن نطاق اجلرائم اإلرسائيلية التي ّ
غطتها الواليات املتحدة باس�تخدام حق النقض (فيتو)،
والدرجة التي كانت مستعدة للذهاب إليها يف سبيل منع حماسبة (إرسائيل) وامتثاهلا للقانون-
املتك�رر حلقّ النقض ش�جعت الواليات املتح�دة الدولة
ريا ،فمن خالل االس�تخدام
يب�دو حم ً
ّ
الصهيوني�ة عىل مزي�د من التجاهل إلرادة العامل .وبفضل الغطاء الس�يايس األمريكيُ ،س ِ�مح
(إلرسائي�ل) بتنفيذ االغتي�االت ،وقتل املدنيني حتى من النس�اء واألطف�ال ،مع اإلفالت من
العق�اب ،كام منحها ذلك وس�يلة لتغطية جرائمها ضد اإلنس�انية ،والشروع يف جرائم اإلبادة
اجلامعي�ة ،واالنتهاكات التي ال حرص هلا لقرارات األمم املتحدة ،واتفاقيات حقوق اإلنس�ان،
م�رر مجيع تل�ك اإلدانات للجان�ب اإلرسائييل ل�وال االعرتاضات
وق�د كان م�ن املمك�ن أن ُي َّ
والفيتو األمريكي.

وقد �أَحبط الفيتو الأمريكي قرارات تت�ضمن:

• مطالبة (إرسائيل) بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني اخلاضعني لالحتالل،
إىل جانب االلتزام بمعاهدات حقوقية أخرى [.])4( 1989 ،1985 ،1984 ،1976

• مطالب�ة (إرسائي�ل) بإهن�اء احتالهل�ا وحكمها العس�كري ،واحرتام ح�ق تقرير املصري
للشعب الفلسطيني [.]2014 ،2001 ،1982 ،1980 ،)2( 1976 ،1973

• املطالب�ة بإهن�اء العدوان أو االجتياح اإلرسائييل لقطاع غ�زة أو الضفة الغربية أو لبنان
[.]2004 ،)3( 1988 ،1986 ،1985 ،)3( 1982
• إدانة قتل املدنيني الفلسطينيني ،وموظفي األمم املتحدة [.]2002 ،1987

خميمي صربا وش�اتيال لالجئني الفلس�طينيني الت�ي راح ضحيتها أكثر من
• إدان�ة جم�زرة َ
وزير الدفاع اإلرسائييل
ألف�ي مدين ،حيث ّ
محلت جلنة إرسائيلية املس�ؤولية اجلزئية عن املجزرة َ
آنذاك آرئيل شارون [.]1983
• إدانة اختطاف طائرة مدنية [.]1986

• إدانة اغتيال أو إدانة محاية املتورطني يف اغتيال قادة فلسطينيني [،)2( 1988 ،1982
.]2004 ،2003 ،2001
• املطالبة بإطالق رساح أرسى مدنيني ،أو إهناء احلصار املفروض عىل غزة [.]2006

• إدان�ة بن�اء ج�دار الفص�ل ال�ذي اعتربت�ه فت�وى حمكم�ة الع�دل الدولية غير رشعي
[.]2003
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ضم األرايض الفلسطينية والعربية ،وإهناء األنشطة االستيطانية [،1982
• املطالبة بإهناء ّ
.])2( 1997 ،1995
• مطالبة (إرسائيل) بالكف عن تغيري معامل مدينة القدس ،وحتدي تطبيق قرارات األمم
املتحدة بشأن القدس واملسجد األقىص [.]2017 ،1986 ،1982

كام عارضت الواليات املتحدة ً
تقص للحقائق بشأن السياسات العسكرية
أيضا تعيني جلنة ٍّ
الوحش�ية التي اختذهت�ا (إرسائيل) خالل االنتفاضة الفلس�طينية األوىل [ ،]1990كام عرقلت
عزل عىل حدود قطاع غزة [.]2018
إدانة اغتيال متظاهرين فلسطينيني ّ

دعم �أمريكا ال�سيا�سات اال�ستعمارية (لإ�سرائيل) وتحري�ضها
إن توفير الدعم الس�يايس والدبلومايس الكامل لس�لوك (إرسائيل) العدواين وسياس�اهتا
الوحش�ية يتض�اءل أم�ام املس�اعدات املالي�ة والعس�كرية الت�ي تلقته�ا الدول�ة الصهيونية من
الوالي�ات املتح�دة ،فعىل مدار عقود كان�ت (إرسائيل) والت�زال املتل ّقي األول للمس�اعدات
األمريكية ،ووف ًقا للتقرير الرس�مي ملكتب بحوث الكونغرس 12فإن الواليات املتحدة قدمت
إىل (إرسائيل) مس�اعدات مب�ارشة بام يزيد عىل  135مليار دوالر منذ ع�ام  ،1973جاء قرابة
 70٪منها عىل ش�كل مس�اعدات عس�كرية ،هذا الرقم ال يش�مل عرشات املليارات األخرى
الت�ي ُمنِح�ت عىل ش�كل ضامنات ق�روض ،أو مس�اعدات خاص�ة أخ�رى ،إىل جانب اإلذن
فورا يف
باس�تخدام معدات عس�كرية أمريكية متقدمة ّ
خمزنة يف (إرسائيل) ،من خلال إتاحتها ً
حاالت الطوارئ ،ويف عام  2006قدّ ر مريش�ايمر ووول�ت Mearsheimer and Walt
وصول املس�اعدات إىل مبلغ  150مليار دوالر 13وهو رقم مرش�ح للزيادة إىل حدّ  190مليار
دوالر يف عام .2018
وقبل أكثر من عقدين وضعت الواليات املتحدة برناجمًا طويل األمد يضمن توفري املساعدة
العس�كرية واالقتصادية للدولة الصهيونية مقدّ ًما وملدة عرش س�نوات ،وذلك من أجل تفادي
ضغوط امليزانية الس�نوية ،ويف عام 1997و َّقع الرئيس بيل كلينتون حزمة مساعدات عسكرية
واقتصادية ملدة عرش سنوات (إلرسائيل) تتجاوز قيمتها  21مليار دوالر ،يف حني وقع الرئيس
ج�ورج بوش االب�ن يف وقت الحق حزمة مس�اعدات ملدة عرش س�نوات أخ�رى عام 2006
بقيم�ة  30ملي�ار دوالر ،وباملثل و ّقع الرئيس باراك أوباما حزمة بقيم�ة  38مليار دوالر وملدة
 10س�نوات أخ�رى عام  ،2016على الرغم من عدائ�ه املعلن مع رئيس ال�وزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو ،ومن اجلدير بالذكر بأن (إرسائيل) هي الدولة الوحيدة الذي تتلقى مساعداهتا
يف بداية السنة املالية يف أكتوبر/ترشين أول وذلك بغرض كسب الفائدة قبل أن يتم ختصيصها،
يف حين أن اخلزان�ة األمريكية تدفع مليارات ال�دوالرات بصفة فوائد لألم�وال التي تقرضها
بغرض تغطية العجز يف امليزانية.
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علاوة عىل ذلك ،فإن الوالي�ات املتحدة كانت عىل الدوام املص�در الرئيس لكل املعدات
العس�كرية ال�واردة (إلرسائيل) ،ومن ذلك أحدث التقني�ات التكنولوجية والفنية ،حتى تلك
التي ُح ِجبت أحيا ًنا عن حلفاء الواليات املتحدة يف حلف شامل األطليس ،مثل مقاتالت .F35
كما ت�زود الواليات املتحدة (إرسائيل) جما ًنا بس�ائر الذخائ�ر املتطورة ،مثل القناب�ل العنقودية
ِ
س�تعمالن ض�د املدنيني
اللذين ُي
والفس�فورية ،والغ�از املس�يل للدموع والرص�اص املطاطي
َ
العزل ،إضافة إىل اجلرافات وغريها من املعدات الثقيلة التي تد ّمر منازل الفلسطينيني وأشجار
ّ
الزيتون وغريها من مصادر رزقهم ،وبذا تكون الواليات
املتح�دة قد ّ
حولت نفس�ها إىل ُمس� ِهم مب�ارش يف النزاع� ،إن توفي � ��ر الدعم ال�سيا�س � ��ي والدبلوما�سي الكامل
ورشيك نش�ط (إلرسائيل) يف التسبب بأمل الفلسطينيني،
وإطالة أم�د معاناهتم ،وخال ًفا ملزاعمها املتكررة ،مل تكن ل�سلوك (�إ�سرائيل) العدواني و�سيا�ساتها الوح�شية
ّ
وس�يطا نز ًهيا لتحقيق السلام يت�ضاءل �أم � ��ام الم�ساعدات المالي � ��ة والع�سكرية
ً
الوالي�ات املتح�دة يو ًم�ا
14
العادل يف الرصاع العريب-اإلرسائييل.
التي تلقته � ��ا الدول � ��ة ال�صهيونية م � ��ن الواليات

االحتالل وحق تقرير الم�صير والقانون الدولي المتح � ��دة فعلى مدار عق � ��ود كان � ��ت (�إ�سرائيل)
ّ
المتلقي الأول للم�ساعدات الأمريكية
ال ينبغ�ي أن يكون هناك خلاف عىل كون األرايض والتزال

التي هنبته�ا (إرسائيل) يف حزيران/يونيو  ،1967ومنها
َ
أرايض حمتل�ة ،فعشرات الق�رارات
رشق�ي الق�دس،
الصادرة عن األمم املتحدة منذ نوفمرب/ترشين الثاين  ،1967ومنها القرارات امللزمة الصادرة
عن جملس األمن ،تطالب (إرسائيل) باالنسحاب من األرايض املحتلة ،بينام ترفض (إرسائيل)
ٍ
أراض متنازع عليها فيجب أن تكون تلك
بعن�اد االمتثال لذلك ،ويف احلقيقة ،إن كان�ت هناك
16
األرايض الفلس�طينية التي صادرهتا إرسائيل 15ع�ام  1948عرب محلة من الرتهيب واملجازر
والغ�زو العس�كري 17والتي نتج عنها ط�رد أكثر من  800ألف فلس�طيني من بيوهتم ومدهنم
وقراه�م بصورة غري قانونية إلفس�اح املجال أمام اس�تيطان آالف اليه�ود القادمني من أوروبا
وأرج�اء العامل كافة ،ونتيجة لذلك ،كانت األمم املتح�دة قد أصدرت قرارها رقم  194الذي
ين�ص عىل أن "الالجئني (الفلس�طينيني) الراغبين بالعودة إىل منازهلم ...جيب أن يس�مح هلم
ّ
بالع�ودة" ،وق�د بقي ه�ذا القرار األممي بدون تطبيق منذ س�بعة عقود .كما أنه ال خالف ،وفق
القان�ون ال�دويل ،عىل ك�ون (إرسائيل) دولة احتالل عس�كري  18،وهذا يق�ود إىل تطبيق مجيع
اتفاقي�ات جني�ف ذات العالق�ة عىل النزاع ،حيث ّ
إن الش�عب الفلس�طيني ال يزال يرزح حتت
ٍ 19
فعليا لسلطة جيش معاد" .
االحتالل ما دامت "أراضيه ختضع ًّ
إضاف�ة إىل ذلك ،فإن حق تقرير املصري للش�عب الفلس�طيني ،وحق�ه يف مقاومة االحتالل
بالوس�ائل كاف�ة مه�ا ح ّقان راس�خان يف القانون الدويل ،فف�ي عام  ،1960اعت ُِم�د قرار األمم
املتح�دة ال�ذي حيم�ل رق�م  20 1514ح�ول "إعلان من�ح االس�تقالل للبل�دان والش�عوب
نص اإلعالن عىل أن "لكل الشعوب احلقّ يف تقرير مصريها" ،وأن "إخضاع
املستعمرة" ،وقد ّ
إنكارا حلقوق اإلنسان األساسية،
الش�عوب الس�تعباد األجنبي وسيطرته واس�تغالله يش�كل
ً

�شتاء 39 2018

الأبحاث  -الدرا�سات �سامي العريان

ويناق�ض ميث�اق األم�م املتحدة" ،وبع�د عرش س�نوات ،اعتمدت األم�م املتحدة الق�رار رقم
 21 ،2625الذي يدعو الدول األعضاء إىل دعم الشعوب الواقعة حتت االستعامر أو االحتالل
ضد مس�تعمرهيم وحمتليهم ،ويف عام  1974أعاد القرار رقم ( 22 )3246تأكيد "رشعية كفاح
الش�عوب يف س�بيل التحرر من السيطرة االس�تعامرية واهليمنة والقهر األجنبي بكافة الوسائل
نص القرار األممي رقم ()24/33
املتاحة ،بام يف ذلك الكفاح املس�لح" ،وبعد أربع س�نواتّ ،
 23بوضوح عىل "رشعية كفاح الش�عوب يف س�بيل االس�تقالل والسلامة اإلقليمية والوحدة
الوطنية والتحرر من االس�تعامر والسيطرة األجنبية واالحتالل ،بجميع ما أتيح هلذه الشعوب
والسيام الكفاح املسلح" ،كام "يدين القرار بقوة مجيع احلكومات" التي ال تعرتف
من وس�ائل،
ّ
"بحق تقرير املصري للشعب الفلسطيني".

ِ
قرارين ملزمني
وبخص�وص الق�دس املحتلة ،فقد تب ّنى جمل�س األمن الدويل ع�ام 1980
حيملان الرق�م 24 )476( :والرق�م ( 25 )478بواقع  14صو ًتا مؤيدً ا م�ن دون معارضة (مع
امتناع الواليات املتحدة عن التصويت ،وعدم استخدامها للفيتو) ،ينصان عىل إدانة حماوالت
(إرسائيل) "تغيري الطابع العمراين ،والتكوين الديموغرايف ،واهليكل املؤسسي ،ووضع مدينة
املطول لألرايض
الق�دس الرشيف" ،كام أع�اد القرار تأكيد "الرضورة ّ
امللحة إلهن�اء االحتالل ّ
العربي�ة التي حتتله�ا (إرسائيل) منذ عام  ،1967بام فيها الق�دس" ،ووصف القرار (إرسائيل)
ً
"انته�اكا للقانون
أي تغيريات جترهي�ا يف مدينة القدس تعد
بكوهن�ا "ق�وة احتالل"،
معتبرا أن ّ
ً
الدويل".

اال�ستخدام الإ�سرائيلي للعنف والحق الفل�سطيني في المقاومة

ّ
ظ�ل الش�عب الفلس�طيني ،وبخاصة يف القدس ،ي�رزح حتت االحتلال الوحيش ما يفوق
النص�ف ق�رن ،من دون أفق إلهناء هذا االحتالل ،ولس�نوات عديدة انخرط الفلس�طينيون يف
االحتج�اج على االعت�داءات اإلرسائيلية عىل أماكنهم املقدس�ة  26،وعلى االحتالل الذي ال
27
ُعرف له هناية ،ونتيجة لذلك ،كثف اجليش اإلرسائييل مدعو ًما بآالف املستوطنني املسلحني
ت َ
الذي�ن جيوب�ون الضف�ة الغربية اس�تخدام العن�ف الذي ق�اد إىل مقتل املئ�ات ،وجرح اآلالف
م�ن الفلس�طينيني ،إىل جان�ب اعتقال عشرات اآلالف ،منهم  28،وقد جل�أ اجليش اإلرسائييل
وعصاب�ات املس�توطنني املس�لحة إىل العن�ف املمنه�ج إلجب�ار الفلس�طينيني عىل اإلبع�اد ،أو
اخلض�وع لالحتلال ،عىل الرغم من خمالفة ذل�ك القانون الدويل ،واتفاقي�ات جنيف األربعة.
وقد اشتملت اإلجراءات اإلرسائيلية الوحشية عىل املامرسات اآلتية:
• عنف املستوطنني  29واستفزازاهتم  30حتت احلامية الكاملة من اجليش اإلرسائييل .31

• استهداف األطفال  32باالختطاف  33والقتل  ،34ومن ذلك اعتقال أطفال بعمر اخلمس
35
سنوات.
• حرق أطفال ّ
رضع وهم أحياء.36

• االستخدام املستمر للعقاب اجلامعي ، 37وهدم املنازل.
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أي فعل مناهض لالحتالل ،ومن ذلك إلقاء
• استخدام عقوبات السجن املفرطة  39ضد ّ
احلجارة.
• اقتحام 40املواقع الدينية املقدسة.

41

املتعمد للصحافيني 42الذين يتصدّ رون حتدّ ي اهليمنة اإلرسائيلية.
• االستهداف
ّ
إن الشعب الفلسطيني -سواء أكان يرزح حتت االحتالل أم احلصار أم يف املنفى ممنوع من
الع�ودة إىل دي�اره من قبل (إرسائيل) ،أو أنّه حمروم من ممارس�ة ح ّق�ه يف تقرير املصري -يمتلك
احل�ق املرشوع يف مقاومة االحتالل العس�كري ،ومجيع مظاهره ،م�ن قبيل احلرمان من احلرية،
وحقوق اإلنس�ان ،ومصادرة األرايض ،وبناء وتوس�يع املستعمرات عىل أراضيه ،وعىل الرغم
اً
حكيم
ريا
م�ن أن غالبي�ة الفلس�طينيني خيتارون اللج�وء إىل املقاومة غير العنفية ،بوصفه�ا تدب ً
ض�د وحش�ية االحتلال ،إال أن القان�ون الدويل ال جيعل م�ن مقاومة االحتلال حمصورة عىل
الوس�ائل الالعنفية ،حيث إن احلق يف املقاومة املسلحة املرشوعة وف ًقا للقانون الدويل اإلنساين
مكرس يف القانون الدويل ،وال يمكن إنكاره ألي ش�عب من الش�عوب ،ومنهم الفلس�طينيون
ّ
يف كفاحه�م لنيل احلرية وممارس�ة حق تقرير املصري ،وعالوة على ذلك ،فإن القانون الدويل ال
أي ن�وع من أنواع القوة ض�د الرازحني حتت االحتالل
يمنح س�لطة االحتالل احلقّ بمامرس�ة ّ
بغ�رض احلف�اظ عىل احتالهلا وتثبيته ،ومن ذلك الدفاع ع�ن النفس .وباختصار ،فإن املعتدين
ومغتصبي األرض ممنوعون من حيث املبدأ  43من اس�تخدام القوة إلخضاع ضحاياهم ،وبنا ًء
ّ
أي مصلحة سياسية-
عليه ،وبوصف ذلك مسألة مبدئية يف القانون الدويل،
وبغض النظر عن ّ
فإن اهلجامت ضدّ أي هدف عس�كري ،ومن ذلك اجلنود واملس�توطنون املسلحون ،أو غريهم
أي
من أدوات االحتالل ومؤسس�اته -ممارس�ات مرشوعة ومقبولة وفق القانون الدويل ،وإن ّ
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ظ � � ّ�ل ال�شع � ��ب الفل�سطين � ��ي وبخا�صة ف � ��ي القد�س
ي � ��رزح تحت االحت �ل ��ال الوح�شي ما يف � ��وق الن�صف
ق � ��رن من دون �أف � ��ق لإنهاء هذا االحت �ل ��ال ول�سنوات
عدي � ��دة انخرط الفل�سطينيون ف � ��ي االحتجاج على
االعتداءات الإ�سرائيلية عل � ��ى �أماكنهم المقد�سة
وعلى االحتالل الذي ال ُتع َرف له نهاية

عنفي أم غري ذلك ،ال
إجراء مناهض هلم سواء أكان غري
ّ
يمكن إدانته أو وسمه باإلرهاب.

عالوة عىل ذلك ،فإن احلجة األخالقية عىل مرشوعية
اس�تخدام الكف�اح املس�لح ض�دّ القم�ع واحلرم�ان من
ِ
اللذين متارسهام األنظمة االستبدادية
احلقوق السياس�ية
واالس�تعامرية ه�ي حج�ة راس�خة ،وقد حش�د باتريك
هن�ري  Patrick Henryأبن�اء وطنه عام ُ 1775ق َبيل
الث�ورة األمريكية باس�م ندائه الش�هري" :امنحني احلرية
أو امنحن�ي امل�وت" ،حت�ى إن أيقون�ة احلق�وق املدني�ة
والالعنف مارتن لوثر كينغ  .Martin Luther King. Jrرفض مقابلة العدوان بالسلمية،
وقد ّ
دت كون اجلدل حول مس�ألة
ش�كك فقط بالفائ�دة التكتيكية للعنف عندما قال" :لقد ّأك ُ
الدف�اع ع�ن النفس اً
جدل غير رضوري ،حيث إن ق ّلة م�ن الناس اقرتحت على الزنوج عدم
يتعرضون للهجوم ،ويف احلقيقة فإن املس�ألة مل تكن حول ما إذا كان
الدفاع عن أنفس�هم عندما ّ
عىل املرء أن ّ
تعرض منزله للهجوم ،ولكن ما إذا كان من احلكمة من الناحية
يستل سالحه إذا ما ّ
التكتيكية أن يستخدم سالحه خالل املشاركة يف احتجاج منظم" ،وقد كان املهامتا غاندي يرى
االنخراط يف املقاومة النش�طة أكثر رش ًفا وأجدر باالحرتام من اللجوء إىل الالعنف حني قال:
"أفضل أن تلجأ اهلند إىل السالح للدفاع عن رشفها عىل أن تصري ،بطريقة جبانة ،شاهد ًة عىل
عجزها وهواهنا" ،وقد ّأكد نيلسون مانديال ً
أيضا أنه جلأ إىل الكفاح املسلح فقط عندما "مل تعد
أش�كال املقاومة األخرى متاحة" ،وطالب نظام الفصل العنرصي (أبارتايد) بأن يضمن حرية
النش�اط الس�يايس للس�ود قبل أن يقوم بدعوة مواطنيه إىل تعليق الكفاح املس�لح ،وبنا ًء عليه،
فإن النقاش حول ما إذا كانت املقاومة املس�لحة ض�د االحتالل اإلرسائييل يف مصلحة القضية
الفلس�طينية ليس�ت ً
نقاش�ا حول مرشوعية املقاومة ،إنام حول اإلستراتيجية السياسية املناسبة
يف ض�وء االختلال اهلائل يف ميزان القوى العس�كرية ملصلحة إرسائي�ل ،يف مقابل ما حيظى به
الكفاح العادل ضد االحتالل من دعم شعبي عريض حول العامل.

وح ّتى اآلن فإن حقيقة الرصاع تكش�ف عن أن الشعب الفلسطيني كان يف الغالب الطرف
املع�رض للعدوان اإلرسائييل واالس�تخدام املفرط للعنف منذ عام  ،1948وباس�تثناء حرب
َّ
عام ( 1973التي بدأها كل من مرص وس�وريا الس�تعادة أراضيهما املحتلة عام  ،)1967فإن
مجي�ع احل�روب العربية-اإلرسائيلية خالل العقود الس�بع املاضية (ح�روب األعوام،1948 :
...2006 ،2002 ،1982 ،1978 ،1967 ،1956إل�خ) بدأهتا (إرسائيل) ،وقادت يف هناية
املطاف إىل مزيد من االقتالع والبؤس للفلس�طينيني 44،ومنذ عام  2008ش�نت (إرسائيل) 3
حروب وحشية ضد قطاع غزة 45تسببت يف آثار مدمرة عىل القطاع وسكانه.
فلس�طينيا ،بينام خرست
• فف�ي ح�رب عامي  ،2009-2008قتلت (إرسائيل) 1417
ًّ
 13من سكاهنا ،بينهم  9جنود إرسائيليني.
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فلس�طينيا ،وخرست  6من مواطنيها،
• يف ح�رب ع�ام  ،2012قتلت (إرسائيل) 167
ًّ
بينهم جنديان.
فلسطينيا ،بينهم  539اً
طفل ،وخ ّلفت
• يف حرب عام  ،2014قتلت (إرسائيل) 2104
ًّ
فلس�طينيا يف الع�راء بع�د أن هدم�ت  17.500اً
منزل ،كام د ّمرت  244مدرس�ة،
475.000
ًّ
وعد ًدا من املستشفيات ،واملساجد ،وقد خرست (إرسائيل) يف تلك احلرب  72مواطنًا ،بينهم
 66جند ًيا.

فلس�طينيا خالل ثالث حروب
ويف املحصلة ،ومنذ عام  ،2008قتلت (إرسائيل) 3688
ًّ
إرسائيليا ،وخالل
معلن�ة ضد قطاع غ�زة ،بينام خرست خالهل�ا  91مواطنًا ،بينهم  77جند ًّي�ا
ًّ
املتعمد لألطفال الفلسطينيني بكثافة ،حيث قتل
السنوات املاضية ُو ِّثقَ  46استهداف (إرسائيل)
ّ
االحتالل أكثر من أل َفي طفل فلس�طيني 47منذ عام  ،2000وقد ُح ِّقق يف اس�تخدام (إرسائيل)
والس�يام يف قطاع
للعن�ف املفرط ضد الفلس�طينيني بطريق�ة ترقى إىل توصيف جرائم احلرب،
ّ
غ�زة (التي ختضع حلصار مد ّمر منذ عقد من الزمن) وقد أدانت األمم املتحدة هذه املامرس�ات
49
يف تقري�ر غولدس�تون 48،كام أدانتها مؤسس�ات حقوقية أخرى ،مثل منظم�ة العفو الدولية ،
50
وهيومان رايتس ووتش.

خديعة عملية ال�سالم بو�ساطة �أمريكية

أنعش�ت اتفاقية أوسلو للسلام عام  1993الوعود بإهناء عقود من االحتالل اإلرسائييل،
لكن العملية الس�لمية تعرض�ت للتزوير 51،منذ البداية كام اعرتف العدي�د من اخلرباء 52،فقد
كان�ت خديع�ة إرسائيلية لوق�ف االنتفاض�ة الفلس�طينية األوىل ،وإعطاء (إرسائي�ل) الفرصة
اللتقاط أنفاس�ها الالزمة الس�تعامر أرايض الضف�ة الغربية 53،ومنها رشق�ي القدس ،وقد ُن ِّفذ
االتف�اق يف ظ�ل اختلال واضح يف مي�زان القوى بني جانب اس�تحوذ عىل مجي�ع أوراق القوة
ورف�ض إعط�اء التن�ازالت -وقد دعمه يف ذل�ك انحياز الوس�يط األمريكي الذي قدّ م نفس�ه
54
بصورة الوس�يط املحايد -فيام كان اجلانب اآلخر ضعي ًفا وجمر ًدا من مجيع أوراق التفاوض،
ومنذ إبرام االتفاق ،تضاعفت أعداد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية  55،وازداد عدد
املستوطنني ليتجاوز  700ألف مستوطن يف الضفة الغربية ورشقي القدس.
ويف ظ�ل ه�ذا الواق�ع ،مل يتبق للعامل س�وى أن ُي ِ
فصح بنيامني نتنياه�و رصاحة بعدم وجود
ّنية إرسائيلية لالنس�حاب من الضفة الغربية وإهناء احتالهلا ،فبعد إهناء واليته األوىل يف رئاسة
مصور ت�م ترسيبه 56وذل�ك خلال زيارته إلحدى
ال�وزراء ،ظه�ر نتنياه�و يف رشي�ط فيدي�و ّ
املس�توطنات ع�ام  2001وه�و يعترف بنيت�ه احلقيقية باالس�تيالء على  ٪ 98م�ن األرايض
الفلس�طينية يف الضف�ة الغربي�ة ،وتعطيل العم�ل باتفاقية أوس�لو ،حيث اعتق�د نتنياهو آنذاك
بعدم وجود تس�جيل ،فتحدّ ث برصاحة مع جمموعة من املس�توطنني حول رؤيته اإلسرتاتيجية
وخططه وتكتيكاته.
وخلال حديث�ه عن رؤيت�ه ،قال نتنياهو" :املس�توطنات هن�ا ،وهي تنتشر يف كل مكان"،
وأضاف "لقد أوقفت العمل باتفاقية أوسلو ،من األفضل أن يتم منح ً 2٪
عوضا عن ،100٪
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س�وف نعط�ي  ٪ 2ونوقف االنس�حاب"ّ ،
موض ًح�ا بالق�ول" :لقد أعطيت تفسيري اخلاص
لالتفاقي�ات بطريقة ستس�مح يل بإيقاف االنس�حاب من حدود ع�ام  ."1967أ ّما بخصوص
التكتي�ك فق�د اعترف نتنياهو ّ
تس�ببت يف الكثري م�ن املعاناة للفلس�طينيني
ب�أن إستراتيجيته ّ
اخلاضعين لالحتلال لردعهم عن املقاوم�ة ،وقال" :هدفن�ا هو رضهبم ليس م�رة واحدة بل
مرات ،وبطريقة مؤملة ،حتى يصبح الثمن الذي يدفعونه ال ُيطاق ،وحتى يتملكهم اخلوف من
كون كل يشء عىل وش�ك االهنيار" ،وعندما ُو ِ
وج َه ّ
بأن هذه اإلسرتاتيجية قد جتعل العامل يضع
(إرسائي�ل) يف خان�ة املعتدي ر ّد نتنياهو بش�كل قاط�ع" :بإمكاهنم أن يقولوا ما يش�اؤون" ،كام
أشار ً
لوح بإمكانية
أيضا إىل أنه غري مكرتث بالضغوط األمريكية ،وعىل العكس من ذلك ،فقد ّ
التالع�ب بس�هولة بالداعم الرئي�س (إلرسائي�ل) عندما ق�ال" :الواليات املتح�دة بلد يمكن
مناورت�ه بس�هولة ،وتوجيهه إىل الوجهة الصحيحة ،أنا مل أكن خائ ًف�ا من مواجهة كلينتون ،ومل
أن قادة مَ
أكن خائ ًفا من حتدّ ي األمم املتحدة" .وعىل الرغم من ّ
العال َيعدّ ون نتنياهو "كاذ ًبا" و"ال
حتمله" كام اتّضح من احلوار الذي التقطه املايكروفون بني الرئيس الفرنيس السابق
يس�تطيعون ّ
57
أي زعي�م غريب مل يقف
نيك�وال س�اركوزي والرئيس األمريكي الس�ابق ب�اراك أوباما ،فإن ّ
أيضا من إقرار برملاين بريطاين ّ
يف وج�ه (إرسائي�ل) عىل الرغم ً
ب�أن  70٪من القادة األوروبيني
58
التوس�ع
"خطرا عىل الس�لم العاملي"  ،وجتدر اإلش�ارة إىل أن سياس�ات
يرون يف (إرسائيل)
ّ
ً
ً
قرر الزعيم
سلوكا
وهنج وضع العراقيل أمام السالم ليسا
ً
مقترصا عىل اليمني اإلرسائييل ،فقد ّ
59
السابق حلزب العمل إهيود باراك عام  2000يف كامب ديفيد عدم االنسحاب من أجزاء من
60
الضفة الغربية والقدس املحتلة ،أو تفكيك املستوطنات املقامة عىل تلك األرايض.

انتظ�ر الع�امل عق�و ًدا أن تق�وم (إرسائيل) بتقري�ر مصريها عبر اختيار عنرصي�ن من ثالثة
عنارص حمدّ دة ،هي :اهلوية القومية اليهودية ،وااللتزام بالديمقراطية ،وااللتزام بام ُيعرف باسم
أرض "إرسائي�ل الكربى" ،فإذا اختارت (إرسائيل) أن حتتف�ظ بأغلبية هيودية وتدّ عي االلتزام
بالديمقراطية فيتوجب عليها أن تنسحب من األرايض املحتلة عام ّ 1967
(حل الدولتني) ،أ ّما
ضم األرايض املحتلة واالحتفاظ بالديمقراطية فيتوجب عليها إدماج السكان
إذا ّ
أرصت عىل ّ
العرب والتخليّ عن سياسة نبذ غري اليهود ،وذلك ضمن دولة علامنية ّ
(حل الدولة الواحدة)،
التمسك باحلرصية اليهودية
ومع األسف فإن الطبيعة الصهيونية (إلرسائيل) جعلت منها ختتار
ّ
يف ّ
ثم تكريس
كل فلس�طني التارخيية ،وإخضاع الس�كان الفلسطينيني لنظام عس�كري صارمّ ،
61
نفسها بوصفها دولة فصل عنرصي (أبارتايد).

ال�صهيونية ال�سيا�سية وحقيقة دولة �إ�سرائيل
على مدار الق�رن املايض أث�ارت الصهيونية السياس�ية املش�اعر والعواطف الش�ديدة عىل
طرفيَ الرصاع الفلس�طيني-اإلرسائييل سواء بني مؤيدي الصهيونية املتحمسني أم بني منتقدهيا
حترر قومي للش�عب
وضحاياه�ا العاجزي�ن ،ويش�يد الصهاينة بمرشوعه�م ويعدّ ونه مرشوع ّ
اليه�ودي ،فيام ي�رى معارضوه أنه مشروع حيمل عقيدة عنرصية ،مارس�ت التطهير والتمييز
العرق�ي والدين�ي املمنه�ج ،وارتك�ب جرائ�م ح�رب من أج�ل حتقي�ق أهداف�ه ،ويف كثري من
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األحي�ان ،يحُ َرم اجلمه�ور من تدفق املعلومات حول طبيعة الصهيونية السياس�ية وحقيقة دولة
ون�ادرا م�ا ّ
يغطي اإلعالم هذا اجلانب م�ن الرصاع ،الذي يس�هم يف إرباك اجلمهور
إرسائي�ل،
ً
وإثارة سخطه.

ترس�خ
ومنذ تأسيس�ها ع�ام َ 1948س� َّنت (إرسائيل) القوانني ون ّفذت السياس�يات التي ّ
ش�يدت نظام احتالل
التمييز ضد األقلية العربية الفلس�طينية ،ويف أعقاب اجتياح عام ّ 1967
عس�كري يص�ادر احلق�وق املدني�ة وحق�وق اإلنس�ان
األساس�ية ملاليين الفلس�طينيني الذين يتج�اوز عددهم �أنع�ش� � ��ت اتفاقي� � ��ة �أو�سلو لل�س �ل ��ام عام 1993
الي�وم ع�دد اإلرسائيليني اليه�ود يف فلس�طني التارخيية ،الوعود ب�إنهاء عقود من االحتالل الإ�سرائيلي
ويف حتدٍّ للقانون الدويل ترفض (إرسائيل) بإرصار عودة
الفلس�طينيني ال�ذي ُه ِّجروا م�ن بالده�م عا َمي  1948لك� � ��ن العملية ال�سلمية تعر�ضت للتزوير منذ
و 1967بينما متن�ح اجلنس�ية اإلرسائيلي�ة للماليين من البداية كما اعترف العديد من الخبراء فقد
جنس�يات خمتلف�ة بمج�رد وصوهل�م إىل (إرسائيل) فقط كانت خديع� � ��ة �إ�سرائيلية لوقف االنتفا�ضة
لكوهن�م هي�و ًدا ،وتُبق�ي (إرسائي�ل) ماليين الالجئين
الفلس�طينيني الذي�ن يعيش�ون ظرو ًف�ا مزري�ة يف خميامت الفل�سطينية الأولى
اللج�وء من�ذ ع�ام  1948حمرومين م�ن الع�ودة إىل
ديارهم.
وق�د زع�م القادة الصهاينة من بن غوريون وحتى نتنياه�و أن (إرسائيل) دولة ديمقراطية،
وربام تكون الطريقة املثىل الختبار هذا الزعم والكشف
أسوة بالديمقراطيات الليربالية الغربيةّ ،
املؤرخ
ع�ن طبيعة الدولة الصهيوني�ة احلديثة هو التحليل املقارن (عىل غرار م�ا جتده يف كتاب ّ
اإلرسائييل شالوم ساند.Shalom Sand 62

ماذا لو أن دولة غربية تدّ عي أهنا ديمقراطية ،كالواليات املتحدة أو اململكة املتحدة ،غيرَّ ت
رس�م ًيا دس�تورها ونظامها لتصب�ح دولة خاصة بالبيض الربوتس�تانت األنكلو-سكس�ونيني
()WASPs؟ وعلى الرغم من بق�اء مواطنيها األفارقة ،واآلس�يويني ،والكاثوليك ،واليهود
واملس�لمني كما بقي�ة األقلي�ات يتمتع�ون بح�ق التصوي�ت واحلصول على مناصب سياس�ية
ويتمتع�ون ببعض احلقوق املدنية واالجتامعية ،إال أنهّ م مضط�رون للخضوع للطبيعة اجلديدة
للدولة وهويتها اإلقصائية اخلاصة باألنكلو-سكسونيني ،وعالوة عىل ذلك ،وباستثناء البيض
ألي مواطن آخر برشاء أو بيع األرض ،وستكون هناك قوانني
األنكلو-سكسونيني ،لن ُيسمح ّ
ألي شخص
دستورية دائمة متنع األنكلو-سكسونيني من بيع األرايض وغريها من املمتلكات ّ
يمرر الكونغرس أو الربملان قوانني متنع
من اإلثنيات أو الديانات األخرى يف البالد ،كام سوف ّ
أي زواج خمالف غري
األنكلو-سكس�ونيني من الزواج من خارج طبقتهم االجتامعية ،وس�يعدّ ّ
قانوين ولن تعرتف به الدولة.
سترحب الدولة فقط باملهاجرين األنكلو-سكسونيني من حول العامل،
وفيام يتعلق باهلجرة،
ّ
فورا عىل اجلنسية بمجرد
أي قيود عىل هجرهتم ،حيث بإمكان ّ
ولن تكون هناك ّ
أي منهم احلصول ً
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وصوله إىل البالد ،وس�وف يتمتع بكامل االمتي�ازات االقتصادية واالجتامعية املقدّ مة من الدولة،
حرم بقية اإلثنيات من كل هذا .وعالوة عىل ذلك ،س�وف ختضع مجيع األقليات يف البالد
بينام س�تُ َ
إىل سياس�ات "أمنية" حمدّ دة من أجل إتاحة املجال للمهاجرين األنكلو-سكس�ونيني القادمني من
حرصا
خمصصة
ً
اخلارج ،وسوف تنترش املستوطنات واملستعمرات يف كل مكان يف البالد وستكون ّ
للمستوطنني اجلدد من األنكلو-سكسونيني ،فيام خيضع غريهم للكثري من القيود ،أو إعادة التوطني
ستصمم الدولة طر ًقا ومدارس وعيادات صحية ومراكز تسوق
يف اخلارج ،ويف هذه املستوطنات
ّ
حرصا ،وسيكون هناك ً
أيضا نظام
ومواقف س�يارات وبرك سباحة خاصة باألنكلو-سكسونيني
ً
صحي وتعليمي من طبقتني ،كام سيكون نظام الرعاية االجتامعية والعدالة اجلنائية من طبقتني ً
أيضا،
وعىل س�بيل املث�ال ،إذا هاجم أحد أفراد طبقة األنكلو-سكس�ونيني أو قتل غيره من أبناء الطبقة
الثانية سوف يتلقى غرامة أو عقوبة خمففة ال تتجاوز بضع سنوات ،بينام إذا وقع العكس ولو ً
عرضا
وليس عىل سبيل القصد ،سيتل ّقى عضو األقلية عقوبة صارمة قد تصل إىل احلبس املؤبد ،ويف هذا
النظام ،سيقترص التوظيف يف الرشطة عىل أفراد أنكلو-سكسونيني ،وست ُِق ّر املحكمة العليا استخدام
التعذيب ضد غري األنكلو-سكسونيني اخلاضعني لقرارات موظفي األمن .ومن الواضح أن نظا ًما
كل هذه السياس�ات هو نظام عنرصي بوضوح ،وجمرم بصورة ال تدع اً
جمال ّ
يتبع ّ
للش�ك ،ومكروه
عىل نطاق دويل بحيث ال يمكن ألحدهم أن يقف إىل جانبه أو يدافع عنهّ ،
ولعل السؤال األهم :هل
مقبول يف مَ
اً
عال الي�وم؟ ُ(أد ِرك أن البعض قد يقولّ :
إن الكثري من هذه
يمك�ن لنظام كه�ذا أن يكون
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املامرسات قد ارتكبت بالفعل يف املايض ضد رشائح ومجاعات حمددة يف املجتمعات الغربية ،ولكن
أ ًّيا من احلكومات املعارصة لن جترؤ عىل تب ّني هذا النموذج أو الدفاع عن هذه السياسات).
ولكن الطبيعة الصهيونية جتعل من هذا املثال غري املعقول حقيقة ماثلة للعيان ،وبدرجات
اسميا يف الدولة أم يعيشون
متفاوتة يف احلياة اليومية للشعب الفلسطيني ،سواء أكانوا مواطنني
ًّ
حت�ت االحتلال أو احلصار اإلرسائيلي ،أو أولئك الذين ُح ِرموا لعقود م�ن ح ّقهم بالعودة إىل
منازهل�م ومدهنم وقراهم املحتلة .إن نظا ًما كهذا لن يتل ّقى اإلدانات فحس�ب ،بل إنه ال يمكن
إلنسان أو دولة حترتم حكم القانون أن ترتبط أو تتسامح مع هذا النمط من األنظمة.

ومن�ذ األي�ام األوىل للدولة الصهيونية انتق�د العديد من املثقفني اليه�ود الطبيعة العنرصية
(إلرسائي�ل) 63،وق�د كت�ب ٌّ
كل م�ن ألبرت آينش�تان  Albert Einsteinوحن�ا آرين�ت
ِ
منتقدي�ن الق�ادة الصهاين�ة (إلرسائي�ل) الذي�ن "برشوا
 Hannah Arendtع�ام 1948
عالني�ة بعقيدة الدولة الفاش�ية"  64.وأف�اد العامل واملفكر اإلرسائييل إرسائيل ش�احاك Israel
 Shahakأن (إرسائي�ل) ه�ي "دولة عنرصي�ة باملعنى الكامل للكلمة ،حي�ث ُيرشَّ ع التمييز
املهمة ،فقط بس�بب أصوهل�م"  65،و َي ُعدّ
ضد الفلس�طينيني على نحو دائم ،ويف غالبية القضايا ّ
ّ
املفك�ر األمريكي الش�هري نعوم تشومس�كي  Noam Chomskyأن ممارس�ات (إرسائيل)
هي "أكثر س�و ًءا من األبارتايد"  66الذي حك�م جنوب إفريقيا ،ويرى املؤرخ اإلرسائييل إيالن
بابي�ه  Ilan Pappéأن "ه�دف الصهيونية منذ البداية هو االس�تيالء عىل أكرب مس�احة ممكنة
ّ
الس�كان الفلس�طينيني"  67،فيام يعتقد املؤرخ
م�ن األرض الفلس�طينية ،مع أقل عدد ممكن من
68
األمريك�ي ه�وارد زن  Howard Zinnأن "الصهيوني�ة ه�ي غلطة"  ،وكثيرً ا ما يتحدّ ث
األكاديم�ي واملؤلف األمريكي نورمان فنكلش�تاين  Norman Finkelsteinضد الطبيعة
العنرصية للدولة الصهيونية ،وينتقد تالعبها باملحرقة النازية (هولوكوس�ت) من أجل تسويغ
اس�تعامرها لفلس�طني  69،ويص�ف امل�ؤرخ الربيطاين ط�وين ج�وت ( Tony Judtإرسائيل)
بأهن�ا "يشء عفا عليه الزمن" 70بس�بب طبيعتها اإلقصائية التي تنب�ذ مواطنيها من غري اليهود،
املقرر اخلاص الس�ابق لألمم املتحدة ريتش�ارد فوك  Richard Falkالسياسات
وقد وصف ّ
71
اإلرسائيلية يف األرايض املحتلة بأهنا "جريمة ضدّ اإلنس�انية"  ،وقارن بني معاملة (إرسائيل)
للفلس�طينيني وبين املعاملة النازي�ة لليهود اً
قائل" :أعتقد أن الفلس�طينيني يب�دون أكثر الناس
ومؤخرا تس�اءلت جمموع�ة بارزة من األكاديميين اليهود األمريكيني:
ضحي�ة يف هذا العامل"،
ً
72
"هل يمكننا متابعة احتضان دولة تتنكر للحقوق األساس�ية لش�عب آخر؟" وكان جواهبم
بالدعوة احلازمة ملقاطعة الدولة الصهيونية بصورة كاملة.

وعلاوة على ذلك ،يصدّ ر ق�ادة سياس�يون ودينيون إرسائيلي�ون خطا ًب�ا عنرص ًيا بغرض
حشد ناخبيهم ،والتعبري عن سياساهتم ،وخالل آخر انتخابات إرسائيلية عقدت عام ،2015
ق�ام رئي�س ال�وزراء بنيامين نتنياهو بمخاطب�ة ناخبيه من خلال تغريدة عىل موق�ع التواصل
االجتامعي "تويرت" تقولّ :
إن "حكومة اليمني اإلرسائييل يف خطر ،فالناخبون العرب خيرجون
73
بكثاف�ة إىل صناديق االقرتاع"  ،فيام دعا وزير الدفاع اإلرسائييل أفيغدور ليربمان Avigdor
 Liebermanإىل تطهري عرقي جديد برتحيل املواطنني الفلس�طينيني يف (إرسائيل) خارج
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الدول�ة  74،وع�دَّ أحدُ احلاخامات البارزين ّ
أن "قتل الفلس�طينيني واج�ب ديني"  75،فيام أعلن
يتم القيام بذلك ،بل من الواج�ب الديني أن تضع رأس
آخ�ر أن�ه "ليس فقط من املرغ�وب أن ّ
76
الفلس�طيني على األرض وترضب�ه حت�ى يلف�ظ أنفاس�ه األخيرة"  ،أما رئي�س احلاخامات
الس�فارديم الس�ابق مردخاي إلياهو  Mordechai Eliyahuوهو أحد كبار القادة الدينيني
يف (إرسائيل) فقد أصدر فتوى تقول :إنّه "ليس هناك عىل اإلطالق أي حظر أخالقي عىل القتل
العش�وائي للمدنيني خالل هجوم عس�كري واسع حمتمل ضد قطاع غزة"  77،ويف احلقيقة فإن
78
العنرصية يف (إرسائيل) منترشة جدًّ ا إىل درجة أن يقوم مس�توطن هيودي بطعن هيودي آخر
وأن يقوم مستوطن بقتل مستوطن آخر  79وذلك ليس بسبب تعرض اجلناة للتهديد احلقيقي،
إنما بس�بب مالم�ح الضحايا التي تش�به الع�رب ،وتنترش العنرصي�ة اإلرسائيلية بني ّ
الس�كان
إىل درج�ة أن الصح�ايف ماك�س بلومنت�ال  Max Blumenthalال�ذي ح ّق�ق يف توجه�ات
املجتمع اإلرسائييل جتاه الفلس�طينيني  80كان متفاجئًا من "املدى الذي تتش�ابه فيه املجموعات
والش�خصيات التي تتحك�م يف قلب املجتمع واحلكوم�ة اإلرسائيليني م�ع اليمني املتطرف يف
الواليات املتحدة ،والفاشيني اجلدد يف أوروبا عىل الصعيدين األيديولوجي والنفيس" . 81
وباختصار فإن عقيدة الصهيونية السياسية ،كام ُب ِّينت بجالء داخل إرسائيل ،برؤيتها اإلقصائية
وسياساهتا القائمة عىل احتالل األرض وإخضاع الشعب -أثبتت بام ال يدع اً
ّ
للشك أهنا متثّل
جمال
أي ممارس�ات ديمقراطية ،وعليه ،فإن أي
أي س�لوك حضاري أو ّ
بقاي�ا حقبة غابرة تفتقر متا ًما إىل ّ
نق�اش أو تغطية أو حتليل للرصاع الفلس�طيني-اإلرسائييل يتجنب التط�رق لطبيعة وأيديولوجية
الدولة اإلرسائيلية هو نقاش خمادع ،ويفتقر إىل املصداقية ،بل ويسهم يف تعميق الرصاع ،وإطالة أمد
املعاناة لضحاياه ،واإلهيام بإمكانية التوصل إىل ّ
سلمي وعادل.
حل
ّ

دعم�ت الوالي�ات املتح�دة نظام الفص�ل العنرصي الس�ابق (أبارتايد) يف جن�وب إفريقيا
خلال ثامنينيات القرن املايض ،ورشعت يف تنفيذ سياس�ات فاش�لة إلع�ادة تأهيله 82،وكانت
آخر دولة تتخىل عن حكومة األبارتايد يف بريتوريا ،وذلك بعد كفاح عاملي طويل ت ُِّوج بحملة
َ
مقاطعة قوية لتفكيك النظام العنرصي غري األخالقي عام  ،1994وبصورة مماثلة ،تربز اليوم
حركة متنامية عىل نطاق عاملي لتحرير الشعب الفلسطيني من نري االحتالل والسلب واإلبعاد
تُدعى حركة املقاطعة ،وس�حب االس�تثامرات ،وفرض العقوبات ،)BDS( 83وحيتاج داعمو
حركة ()BDSإىل مزيد من االنتش�ار والتدعيم عىل مس�توى العامل ،وبخاصة داخل الواليات
املتحدة ،وذلك من أجل الضغط عىل النخبة احلاكمة للتخليّ عن دعم الواليات املتحدة احلاسم
لدولة إرسائيل ،التي قامت بإسناد وتثبيت نظام عنرصي ألمد طويل ،ويعدّ تفكيك مؤسسات
النظام العنرصي يف إرسائيل 84فرصة للشعب األمريكي من أجل استعادة قيمه املعلنة باحلرية
واملساواة والديمقراطية والكرامة وحقوق اإلنسان ،وهذا هو التحدّ ي احلقيقي املاثل للعيان.
ّ
ح�ذر الرئيس األس�بق دواي�ت آيزهن�اور  Dwight Eisenhowerيف خطاب�ه الوداعي
ع�ام  1961األم�ة األمريكية من خماطر التجمعات العس�كرية والصناعية ،وذلك بالدعوة إىل
تنوي�ر املواطنين وإرشاكهم وإدماجه�م ،ولفت إىل أنه "جيب احلذر من اكتس�اب املجموعات
املسوغ يف املجالس احلكومية ،سواء أسعت هذه املجموعات
العسكرية والصناعية للنفوذ غري َّ
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إىل اكتس�ابه أم ال ،هن�اك عىل الدوام احتامل لربوز واس�تمرار قوة كارثي�ة يف غري مكاهنا ،جيب
أن ال نس�مح لثق�ل ه�ذه املجموعات بتعريض حرياتن�ا وديمقراطيتنا للخط�ر ،جيب أال نأخذ
أي يشء عىل أنه أمر ّ
مس�لم به ،فقط املواطن�ون اليقظون واملطلعون بإمكاهنم الدفع باجتاه ربط
ّ
85
اآلليات الصناعية والعسكرية الضخمة مع أساليبنا وأهدافنا السلمية" .

حتذيرا ملواطني
وباملثل أطلق الرئيس األسبق جورج واشنطن يف خطابه الوداعي عام 1796
ً
أمت�ه الوليدة ينطوي عىل الكثري م�ن التنبؤ ،فقد بدا وكأنه يصف الوضع الراهن للعالقات بني
الوالي�ات املتحدة وإرسائيل حني ق�ال" :إن التع ّلق االنفعايل الذي تُبديه إحدى األمم جتاه أمة
أخ�رى خيل�ق الكثري من الشرور ،إن التعاطف مع األم�ة ّ
املفضلة وتزيني الوهم للس�عي وراء
مصلحة مشتركة موهومة يف ظل غياب مصالح حقيقي�ة ،وغرس أحدهم يف اآلخر اخلصومة
والع�داوة جت�اه اآلخرين -جيع�ل األمة تتعرض للخيان�ة والتضليل حني تت�ورط يف النزاعات
مس�وغات معتبرة ،إن هذا يقود ً
أيضا إىل الت�ورط بتقديم تنازالت
واحل�روب بدون دوافع أو
ِّ
املفضلة ،أو منحها امتيازات خاصة ،وهذا يقدح يف األمة التي تقدّ م التنازالتّ ...
لألمة ّ
إن هذا
يكرس�ون أنفس�هم خلدمة األمة َّ
املفضلة) فرصة
يعطي الطامعني والفاس�دين
َّ
واملغرر هبم (ممّن ّ
سانحة للخيانة والتضحية بمصالح وطنهم من دون أن يرف هلم جفن ،ويف بعض األحيان مع
املحبب م�ن قبل الرأي العام ،و
اكتس�اب الش�عبية والتلميع وا ّدعاء مظاهر الفضيلة وااللتزام ّ
احلامس اجلدير بالثناء يف سبيل املصلحة العامة ،يتورط هؤالء باإلذعان األمحق للطمع والفساد
واالفتت�ان ،إن وس�ائل التأثري األجنبي ال يمكن حرصها ،وبعض هذه الوس�ائل التي ذكرناها
تثري قلق اإلنسان الوطني املستقل واملستنري" .86
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