ً
حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار "
صدر

كتاب "اإلثنوقراطية
سياسات األرض والھوية في إسرائيل /فلسطين"

أكد مؤلف الكتاب الباحث ؤالاستاذ الجام$ي ٕالاسرائيي الوفسور أورن يفتاحئيـل
5ي تقديم خاص للطبعة العربية أنه بصفته باحثا مل89ما باملجتمع ٕالاسرائيي
وبالتعايش السلم MللKLود والفلسطينيAن ،يرى أن من الواجب أن يتم النشر باللغتAن
العية والعربية ،وأنه عى الرغم من أن هذا التوجه ال يتفق مع توجه املؤسسة
ٔالاكاديمية ٕالاسرائيلية ذات التوجه العولم ،Mإال إن النشر KZاتAن اللغتAن ضروري 5ي
نظرﻩ "إذا ما أريد ألبحاثنا أن تتجاوز القالع العاجية ،وأن تصبح 5ي متناول الجمهور
ٔالاوسع .فKuذﻩ الطريقة فقط يمكن لهذﻩ ٔالابحاث أن تشكل قاعدة للحوار املفيد
وللتقدم بعيدا عن الشعارات املستنفدة والصيغ الجامدة".
وقال :لقد مرت خمس سنوات عى صدور كتابي ٔالاصيٕ" ،الاثنوقراطية" ،باللغة ٕالانكل8Aية .وي ف9ة تغAت فKLا الكث Aمن
ٔالاشياء ،ومع ذلك بقيت أشياء كثAة أخرى عى حالها .من الناحية البنيوية ،يبدو وكأن الوضع املتمثل 5ي نظام الحكم
ٕالاث Mبقي مسيطرا .فقد شهدت هذﻩ الف9ة أحداثا هامة أثرت عى نحو متواصل 5ي العالقات بAن الKLود والفلسطينيAن،
وإنما دون أن يتم كبح أو تغي Aعمليات "ال9سيخ القم$ي" و"ٔالابارKايد الزاحف" ال Mتم التأكيد علKLا 5ي الكتاب .و5ي هذا
املجال ،وبعد التأني بشكل ما ،يمكن للمرء أن يستنتج أن التحليالت ؤالافكار ال Mخلص إلKLا كتاب "ٕالاثنوقراطية" قد
ثبتت صحKا ومصداقيKا.
وأضاف5 :ي ضوء تلك التغAات ،والتقدم الذي تم 5ي مجال عمي ،فإن النسخة العربية من هذا الكتاب مختلفة بعض
الMء عن النسخة ٕالانكل8Aية .فقد احتفظت بالفصول التأسيسية ال Mتشرح كيفية تشكل النظم السياسية ٕالاثنية،
والعواقب البنيوية لها ،كما أضفت إلKLا أربعة فصول .وتتناول هذﻩ الفصول بتعمق تلك املحاور الرئيسة 5ي النظام ،الM
لم تتم تغطيKا بشكل تام 5ي النسخة السابقة ،وبخاصة قضايا الدين والثقافة والتعددية الثقافية الحضرية ،والتخطيط
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املكاني وقضية البدو .وتتوسع الفصول الجديدة 5ي مجال العناصر الاستعمارية 5ي النظام ٕالاسرائيي ،وكذلك 5ي مجاالت
النضال والتقدم نحو الديمقراطية واملساواة ،عى النحو الذي يتضح 5ي مختلف املناطق والجماعات .كما حذفت ثالثة
فصول تتعلق بقضايا تاريخية أو مسائل أقل أهمية بالنسبة للقارئ العربي .وأود أن ألفت انتباﻩ القارئ العربي إى
الفصلAن ٔالاخAين 5ي الكتاب اللذين يتضمنان سيناريوهAن ممكنAن لحلول مستقبلية .ويتعامل ٔالاول مع البؤرة الرئيسة
ً
واحدا -اح9ام حق
لل 8اع -ال Mي القدس ،بينما يتعامل ٓالاخر مع إسرائيل /فلسطAن ككل .ويستخدم الفصالن منطلقا
الفلسطينيAن والKLود 5ي تقرير املص ،Aوإيجاد أطر منطقية وعادلة للتعامل مع ّ
الح 8Aال9ابي الذي هو إسرائيل /فلسطAن.
واشتمل الكتاب عى تقديم ملركز "مدار" بقلم الكاتب أنطوان شلحت ،من طاقـم املركز ،أشار فيه إى كون مؤلفه أورن
يفتاحئيل أحد أبرز ٔالاساتذة الجامعيAن النقديAن املا بعد صهيونيAن 5ي إسرائيل ،وإى كونه ّ
يقدم 5ي هذا الكتاب تعريفا
ً
ويشرح تطبيقاته 5ي إسرائيل عى ش© ُ
ً
ّ
الص ُعد من خالل تعقKuا بأناة وتمحيص
عموما،
شامال للنظام ٕالاثنوقراطي
دقيقAن.
وأضاف :لعل أول فحوى يطالعنا من هذا التعريف هو أنه نمط نظام خاص يعمل عى تمكAن "ٔالامة" املهيمنة )الM
توصف 5ي العادة بأ«Kا "الجماعة املتم8Aة"( من التوسع وٕالايغال 5ي فرض ٕالاثنية ،والسيطرة عى ٕالاقليم الجغرا5ي املتنازع
عليه ،وعى الكيان السيا® .Mوتوصف هذﻩ ٔالانظمة بأ«Kا أطر شرعية وسياسية وأخالقية مهمKا إقرار كيفية توزيع
ّ
السلطة واملوارد .وي ّ
تجسد هوية وغايات مجتمع سيا® Mما وأولوياته العملية .وتعت الدولة ي املشكل الرئيس للنظام،
يقرهاً .
توفر له املؤسسات وٓالاليات والقوانAن ؤالاشكال ال Mتمنح الشرعية للعنف من أجل تنفيذ املشاريع الّ M
ووفقا
لهذا التعريف ،فإن ٔالانظمة ٕالاثنية قد تظهر 5ي أشكال متعددة ،م¯Kا حاالت الديكتاتورية ٕالاثنية ،أو حاالت ٔالانظمة الM
تنفذ إس9اتيجيات عنيفة للتطهٕ Aالاث ،Mعى النحو الذي تم 5ي رواندا وصربيا ،أو تلك ال Mتعتمد إس9اتيجياKا عى
عمليات السيطرة والعزل ،عى النحو الذي حدث 5ي السودان و5ي جنوب إفريقيا قبل العام  .1994لكن املؤلف يركز
ً
أساسا عى ٔالانظمة ٕالاثنية ال Mتقدم نفسها عى أ«Kا ديمقراطية وتتب© عدة آليات ديمقراطية رسمية كاالنتخابات،
وتتب© حقوقا مدنية كحرية التنقل ،ونظاما برملانيا ،ونظاما منفتحا نسبيا لإلعالم والاتصاالت .وعى الرغم مما لد¶Kا من
تمثيل ديمقراطي ،فإ«Kا ّ
تسهل عمليات التوسع غ Aالديمقراطية لإلثنية املهيمنة ،ولذا يمكن وصفها بأ«Kا إثنية مفتوحة
من ناحية اتساع شهيKا للسيطرة والهيمنة .وي تضم 5ي الوقت الراهن دوال مثل سAيالنكا ،ومال8Aيا ،والتفيا ،وصربيا،
وإسرائيل ،باإلضافة إى حاالت قديمة تعود إى القرن التاسع عشر ،مثل أس9اليا.
وقد أنجزت ترجمته عن الانكل8Aية الباحثة سالفة حجـاوي.
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