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اأنطـوان �شلحـت*

حرب 1967 يف �شياقها الإ�رسائيلي

جاء 
احتفال اإ�صرائيل هذه ال�صنة )2017(، بمنا�صبة مرور ن�صف قرن على حرب حزيران/يونيو 1967، 

اإلى  الهادف  الكولونيالي  ال�صهيوني  الم�صروع  ا�صتمرار  ليوؤكد  ومواقف،  مظاهر  من  نه 
ّ
ت�صم وما 

ال�صيطرة على فل�صطين التاريخية ومنع اإقامة دولة فل�صطينية. وبهذا المنطق حدد رئي�س الحكومة الإ�صرائيلية 

بنيامين نتنياهو في الخطاب الذي األقاه خالل مرا�صم اأقيمت في القد�س في 2017/6/5، مواقفه اإزاء م�صير 

ال�صفة الغربية والقد�س، وتجاه العملية ال�صيا�صية المتعثرة بين الفل�صطينيين والإ�صرائيليين.

فقد اأكد نتنياهو اأن اأهم نتائج تلك الحرب يتمثل في ''العودة اإلى ربوع وطننا التي ُف�صلنا عنها منذ اأجيال 

كثيرة، لكننا لم نكّف عن اعتبارها قلب وطننا''، م�صيراً اإلى اأن هذه العودة هي بمثابة ''تحقيق للعدالة وممار�صة 

اإلى ت�صوية مع جيراننا الفل�صطينيين، فاإننا �صنوا�صل الحفاظ  ''اإلى جانب الرغبة في التو�صل  اأنه  لحّق''، واإلى 

على م�صروع ال�صتيطان وتعزيزه.'' وكرر نتنياهو اأن ال�صراع الفل�صطيني ــ الإ�صرائيلي لي�س �صراعًا على اأر�س، 

اإقامتها طوال ع�صرات العوام، ثم  ــ ومنع  اإ�صرائيل  ــ  ''اإبادة دولة''  واإنما على  اإقامة دولة فل�صطينية،  ول على 

تخريبها بعدما اأقيمت. وبالتالي، فاإن ''على دول العالم اأن تطالب الفل�صطينيين، مثلما نطالب نحن، وباأو�صح 

�صكل، بالعتراف اأخيراً بالدولة اليهودية التي هي الدولة القومية لل�صعب اليهودي، والتخلي عن مطالبهم وما 

الحكومة  الإلكتروني لديوان رئي�س  )الموقع  العي�س هنا في بلدنا''  العودة، والعتراف بحقنا في  ي�صمونه حق 

الإ�صرائيلية(.

''هوؤماه''  اأحيميئير، وهو �صيا�صي ومفكر يميني ورئي�س تحرير مجلة  اأعتاب هذه الذكرى كتب يو�صي  وعلى 

�س لذكرى 
ّ

]''الأمة''[ الف�صلية ال�صادرة عن ''محفل جابوتن�صكي''، افتتاحية العدد 205 من هذه المجلة الذي ُخ�ص

مرور ن�صف قرن على حرب 1967، والتي يتج�صد مدلولها الأبرز فيما يمكن اعتباره ''ت�صويق �صم'' مناطق ال�صفة 

عرف بـ ''المنطقة 
ُ
الغربية اإلى اإ�صرائيل، من خالل الدعوة اإلى عدم ترك م�صاألة اأرا�صي ال�صفة )وتحديداً اأرا�صي ما ي

ج''( كم�صاألة خالفية يجب التفاو�س ب�صاأنها، وطرح م�صاألة ''الحق التاريخي لل�صعب اليهودي في هذه المناطق 

ب�صورة حازمة على ب�صاط البحث''، وهو في راأيه ''الحق الذي يجب اأن يتغلب ويتفوق على اأي حق اآخر لل�صكان 

الأ�صليين غير اليهود في بقاع هذا البلد.'' وتحّث الفتتاحية على عدم الكتفاء بالتركيز على الم�صلحة الأمنية 

م 
ّ
الذي يتفه الدولي  المجتمع  اأن  اإلى  ُتعتبر م�صلحة مهمة في حد ذاتها، نظراً  اأنها  الرغم من  الإ�صرائيلية، على 

المطالب الأمنية لإ�صرائيل، يربطها بالن�صحاب اإلى خطوط �صنة 1967 واإقامة دولة فل�صطينية.

هذا الكالم يعيد حرب 1967 اإلى �صياقها الإ�صرائيلي �صمن الم�صروع الكولونيالي ال�صهيوني. وهذا ال�صياق 

ن في ذلك باحثون اإ�صرائيليون قد يكون اأبرزهم 
َ
على وجه التحديد لم يكن خافيًا عن اأعين باحثين كثيرين، بم

عالم الجتماع غر�صون �صافير الذي كتب درا�صة عن تلك الحرب ظهرت قبل نحو ربع قرن في كتاب ''المجتمع 

الإ�صرائيلي: وجهات نظر نقدية'' )1993(.

* كاتب وباحث فل�صطيني.
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ف 
ّ
تطر من  لمزيد  تمهيد  بمثابة  هي  اأو  البداية،  اإ�صارة  �صكلت   1967 حرب  فاإن  �صافير،  يقوله  لما  وفقًا 

الم�صروع الكولونيالي ال�صهيوني في فل�صطين. وبعد هذه الحرب اأ�صبحت الطريق �صالكة اأمام اإقدام قباطنة هذا 

اه ''نموذج ال�صتيطان الكولونيالي المجّزاأ'' ــ وهو نموذج جرى تطبيقه �صمن تخوم 
ّ
الم�صروع على تنحية ما �صم

وتعود  ''خا�صة''،  اعتبارها  يمكن  ظروف  مع  تم�صيًا   ،)1949 ل�صنة  الهدنة  اتفاقيات  )حدود  الأخ�صر''  ''الخط 

بنموذج  وا�صتبداله  ــ  الم�صروع  هذا  �صيرورة  في  والديموغرافيا  الجغرافيا  ي 
َ
عن�صر بين  ال�صلة  اإلى  اأ�صا�صًا 

ا�صتيطان كولونيالي اآخر ي�صتند اإلى �صيطرة مجموعة الم�صتوطنين اليهود على ال�صكان المحليين، اأو اإلى طرد 

هوؤلء ال�صكان من جميع المناطق الخا�صعة ل�صيطرة الم�صتوطنين. بكلمات اأُخرى انقطعت ال�صلة اأو الرابطة بين 

في  ال�صهيوني  الكولونيالي  ال�صتيطان  عملية  على  قيداً  كانتا  واللتان  والجغرافي،  الديموغرافي  ين 
َ
المرّكب

اإحدى مراحلها. وما اأتاح اإمكان ذلك، بطبيعة الحال، هو ال�صيطرة الأمنية على تينك المنطقتين )ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة(، وكذلك التفوق الع�صكري لإ�صرائيل، الأمر الذي كان الم�صتوطنون اليهود مفتقرين اإليه في فترة 

خلي مكانه 
ُ
ما قبل اإقامة الدولة، اأي ما قبل �صنة 1948. وبهذا، فاإن ''نموذج ال�صتيطان الطاهر المحدود'' اأخذ ي

لنموذج اآخر هو ''ال�صتيطان الطاهر المطلق''، والذي كانت منظمة ''غو�س اإيمونيم'' ال�صتيطانية المتطرفة اأول 

ن بداأ بتطبيقه في المناطق الفل�صطينية المحتلة منذ �صنة 1967. ومع هذا التطور بداأ يت�صكل ت�صابه وا�صح 
َ
م

ا�صتيطان  حركات  وبين   ،1967 �صنة  منذ  المحتلة  المناطق  في  الإ�صرائيلي  الكولونيالي  ال�صتيطان  بين 

كولونيالية اأوروبية �صابقة في مناطق متعددة من العالم.

ويعتقد �صافير اأن م�صدر ال�صتقطاب الأيديولوجي ــ ال�صيا�صي الذي حدث في المجتمع الإ�صرائيلي بدءاً من 

�صنة 1967 فيما يتعلق بالموقف من المناطق الفل�صطينية التي احُتلت في تلك ال�صنة، يعود اأ�صا�صًا اإلى خالف 

''ال�صتيطان الطاهر'': فمن جهة  اإزاء نموذج  بين موؤيدي نموذجين م�صغرين مختلفين لل�صيا�صة الكولونيالية 

هناك موؤيدو النموذج الطاهر المحدود، الذين هم على ا�صتعداد للتنازل عن مناطق جغرافية في مقابل تحقيق 

اأُخرى هناك موؤيدو النموذج الطاهر المطلق، الذين يطمعون في النت�صار على  ''التجان�س الإثني''، ومن جهة 

جميع المناطق الجغرافية، مفتر�صين اأن ال�صكان الفل�صطينيين يمكن ال�صيطرة عليهم اأو طردهم. بكلمات اأُخرى، 

اإن الخالف هو بين الذين يوؤيدون الخ�صو�صية ــ الح�صرية اليهودية واإن باأ�صناف متنوعة، ل بين موؤيدي هذه 

الخ�صو�صية ــ الح�صرية وبين معار�صيها جملة وتف�صياًل.

األغت  ''العمل''،  برئا�صة حزب  التي كانت  بالحكومات  بدءاً  �صنة 1967،  بعد  اإ�صرائيل  اإن حكومات  عمليًا، 

ومر�صداً  هاديًا  �صّكل  الذي  األون''  و''برنامج   .1948 حرب  بعد  ن�صاأ  الذي  )فل�صطين(  اإ�صرائيل''  ''اأر�س  تق�صيم 

 تحت تاأثير الح�صابات الديموغرافية ــ 
ّ
لمبادرات ال�صتيطان من طرف حزب ''العمل'' بعد حرب حزيران/يونيو، اأُعد

المناطق  اإ�صرائيلي ثابت في  البرنامج هي تر�صيخ وجود  العمل. وكانت غاية هذا  القديمة لحركة  الجغرافية 

ة 
ّ
 اأدنى من ال�صكان الفل�صطينيين في تخوم المناطق المعد

ّ
ال�صتراتيجية في ال�صفة الغربية، من خالل اإبقاء حد

لأن تبقى خا�صعة ل�صيطرة اإ�صرائيل، ولذا، تمحور البرنامج حول ت�صجيع ال�صتيطان اليهودي في غور الأردن 

ذي الكثافة ال�صكانية المنخف�صة. ومع ذلك، فاإن اإحدى الحكومات برئا�صة حزب ''العمل'' �صادقت على اإقامة 

الم�صتعمرات ''غير ال�صرعية'' في منطقة ''غو�س عت�صيون'' والخليل )ومن هذه الم�صتعمرات ظهر، في فترة لحقة، 

ع اإقليمية 
ّ
ت'' تلك الحكومة وراء �صيا�صة تو�ص

ّ
زعماء منظمة ''غو�س اإيمونيم'' المذكورة(. وبهذه الم�صادقة ''انجر

جغرافية بالتق�صيط اأو على مراحل، كما جرى تو�صيع المناطق الم�صمولة في ''برنامج األون''، بمقدار كبير، في 

�صنة 1973، عبر ''برنامج غليلي'' الأكثر غلواء، وحدثت بالتدريج نقلة كبيرة في المفاهيم والت�صورات ال�صابقة 

ــ  الدينية  الدوافع  ذي  بال�صتيطان  مروراً  الأمني،  بال�صتيطان  بدءاً  وال�صتيطان،  الحدودية  المناطق  ب�صاأن 

الم�صيانية، وانتهاء با�صتيطان الأطراف غير الأيديولوجي.

وال�صعب  الإ�صرائيليين  بين  العالقات  في  الأثر  البعيد  التغيير  على  الوقوف  يمكن  فاإنه  �صافير،  راأي  وفي 

ا�صتيطان كولونيالية، هي  اأي عملية  الفل�صطيني بعد �صنة 1967 من خالل ثالثة مجالت مهمة في  العربي 
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مجالت الأر�س والعمل والديموغرافيا.

وفي مداخلة جديدة لإفرايم كام الباحث في ''معهد اأبحاث الأمن القومي'' في جامعة تل اأبيب بعنوان ''ماذا 

تعلمت الأطراف العربية من حرب 1967؟''، ي�صير هذا الباحث ب�صورة خا�صة اإلى اأن الأطراف العربية بقيت 

بعد عدة اأعوام من تلك الحرب تبحث عن �صتى ال�صبل لتجاوز اآثار الهزيمة. وبمقارنة ذلك مع الأو�صاع الحالية 

التي ت�صود العالم العربي يمكن القول اإن تغيرات مهمة ودراماتيكية طراأت على مواقف هذه الأطراف ''اإذ من 

ال�صعب اأن تجد زعيمًا عربيًا واحداً الآن يتبّنى موقفًا يقول ب�صرورة هزيمة اإ�صرائيل''، على حد قوله. وفي هذا 

ال�صاأن اأ�صار اإلى اأن حرب ت�صرين الأول/اأكتوبر 1973 اأزالت و�صمة الهزيمة في �صنة 1967، لكنها في الوقت 

عينه ''اأثبتت لالأطراف العربية اأنه ي�صتحيل اإلحاق الهزيمة باإ�صرائيل.''

حرب  منذ  والأردن،  و�صورية  م�صر  من  كل  لدى  والع�صكرية  ال�صيا�صية  المواقف  لتطور  عر�صًا  كام  وقدم 

حزيران/يونيو 1967، نتوقف عند اأبرزها:

1 ــ م�شر: بعد حرب 1967 اأ�صبح اأمام م�صر خياران واقعيان: الأول، خو�س حرب ا�صتنزاف �صد اإ�صرائيل، 

والثاني، القيام بعملية ع�صكرية محدودة )�صبيهة بتلك التي جرى القيام بها خالل حرب 1973(. وقد اختار 

ا خليفته، الرئي�س اأنور ال�صادات، فا�صتقر قراره على اتباع الخيار 
ّ
الرئي�س جمال عبد النا�صر الخيار الأول. اأم

الثاني، م�صيفًا اإليه عن�صرين جديدين هما: اأ ــ تطوير الخيار الع�صكري؛ ب ــ دمج الخيار الع�صكري �صمن عملية 

ي 1967 و1973 يجب اأن يتم باعتبارهما وحدة واحدة.
َ
�صيا�صية. وبناء على ذلك، فاإن النظر اإلى حرب

2 ــ �شورية: اأدت حرب 1967 اإلى ''اعتراف �صوري برجحان توازن القوى بين اإ�صرائيل و�صورية لم�صلحة 

الأولى، واإلى معرفة اأن اإ�صرائيل تهدد دم�صق انطالقًا من ه�صبة الجولن المحتلة.'' لكن �صورية ظلت متم�صكة 

ا�صطرت  التي  لتلك  مماثلة  اإكراهات  ''غياب  وب�صبب  اأيديولوجية،  لأ�صباب  اإ�صرائيل  حيال  المت�صدد''  ''الخط  بـ 

م�صر اإلى انتهاج طريق الت�صوية ال�صيا�صية، ومنها الأو�صاع القت�صادية الداخلية.''

واأرجع كام اأ�صباب موافقة �صورية على ''التحادث مع اإ�صرائيل'' في اأوائل ت�صعينيات القرن الفائت اإلى ما 

اه ''انهيار مفهوم الأمن ال�صوري''.
ّ
�صم

3 ــ الأردن: اعتبر كام اأن الأردن ''خ�صع للتغيير الأكثر اأهمية'' الذي ترّتب على حرب 1967، م�صيراً اإلى اأن 

اأبرز الدرو�س التي ا�صتبطنها الأردن بعد تلك الحرب هي ''التنازل عن خيار الحرب �صد اإ�صرائيل والتجاه نحو 

خيار التعاي�س ال�صلمي معها''، وكذلك ''التنازل عن ال�صفة الغربية الذي تم التو�صل اإليه ب�صورة متدرجة اإلى اأن 

اأُعلن ر�صميًا في �صنة 1988'' )المق�صود اإعالن العاهل الأردني الملك ح�صين، فك الرتباط مع ال�صفة الغربية(.

 في اإقناع العرب با�صتحالة الق�صاء على 
ّ

وبح�صب كام، فاإن حرب 1967 كان لها اإجماًل دور حا�صم وبات

''اختفى تعبير  الحرب  المتحدة.'' وبعد هذه  الوليات  ا�صتراتيجيًا، ولأنها تعتمد على  ''لأنها متفوقة  اإ�صرائيل، 

ت�صفية اآثار حرب 1948، وحّل محله تعبير ت�صفية اآثار حرب 1967''، كما ''انهار الئتالف العربي'' )''ي�صرائيل 

هيوم''، 2017/6/4(.

مكانة الق�شية الفل�شطينية

خيمت على اإحياء ذكرى مرور ن�صف قرن على حرب 1967 ظالل الزيارة التي قام بها الرئي�س الأميركي 

الجديد دونالد ترامب لمنطقة ال�صرق الأو�صط. ومع اأن وقائع تلك الزيارة لم تو�صح عنا�صر روؤية اإدارة ترامب 

للموقف العربي المركزي فيما  اأنها عك�صت تاأييداً  اإنه يجوز اعتبار  اإّل  ــ الإ�صرائيلي،  اإزاء ال�صراع الفل�صطيني 

يتعلق بالبيئة الإقليمية، و�صّفت عن تبّن للموقف الإ�صرائيلي فيما يتعلق بال�صراع الفل�صطيني ــ الإ�صرائيلي، اأو 

التي تحاول  الروؤية  ال�صراع، وهي  ت�صوية  النطالق نحو  نقطة  الإ�صرائيلية حيال  للروؤية  تبّن  الأقل عن  على 

الدفع قدمًا بما ي�صمى المقاربة الإقليمية.
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الأبرز في  الغائب  الفل�صطيني كان  الجانب  اأن  �صددت على  اإ�صرائيلية  ذلك كان هناك تحليالت  في �صوء 

زيارة ترامب للمنطقة واإ�صرائيل، لأن هذا الأخير تجاهل المو�صوع الفل�صطيني خالل زيارته العربية، وتجاهل 

الحقوق الفل�صطينية في اأثناء زيارته لإ�صرائيل.

وفي المقابل، راأت درا�صة جديدة �صادرة عن ''معهد اأبحاث الأمن القومي'' في جامعة تل اأبيب، و�صارك في 

لة لـ ''مفهوم الأمن 
ّ
اإعدادها عدد كبير من الباحثين في هذا المعهد، اأنه يجب على وجه ال�صرعة و�صع �صيغة معد

بحيث  الداخلية،  التحولت  وكذلك  والدولية  الإقليمية  التغيرات  من  العديد  �صوء  في  الإ�صرائيلي''  القومي 

الحكومة  رئي�س  و�صعها  التي  القديم  المفهوم  مبادئ  اأن  اإلى  نظراً  والتحولت،  التغيرات  لهذه  ت�صتجيب 

الإ�صرائيلية ووزير الدفاع الأول ديفيد بن ــ غوريون، في خم�صينيات القرن الع�صرين المن�صرم، لم تعد ت�صتجيب 

لجميع ''التحديات الماثلة اأمام اإ�صرائيل في الوقت الحالي.''

وتتطرق الدرا�صة، بين اأمور اأُخرى، اإلى الو�صع النا�صئ في منطقة ال�صرق الأو�صط في اإثر ''الربيع العربي'' 

في  كامنًا  يظل  فيها  الالفت  الأمر  لكن  تداعياته،  وتحّلل   ،2011 �صنة  مطلع  في  التون�صية  بالثورة  بداأ  الذي 

ب باإبعاد ال�صراع الفل�صطيني ــ الإ�صرائيلي عن 
ّ
توكيدها اأنه على الرغم من اأن ما ت�صميه ''الزلزال الإقليمي'' ت�صب

مركز الحلبة، فاإن هذا ال�صراع بقي ويبقى التحدي المركزي بالن�صبة اإلى اإ�صرائيل، م�صيرة اإلى اأنه �صيتاأثر كذلك 

بـ ''توجهات اإقليمية م�صتجدة'' )موقع ''معهد اأبحاث الأمن القومي'' الإلكتروني(.

كما تتناول الدرا�صة مجموعة من التغيرات الجتماعية والديموغرافية الجارية في اإ�صرائيل، والتي توؤدي 

تها، وبينها الفجوات القت�صادية الآخذة في التعمق، وات�صاع 
ّ
اإلى تغيير وجه ال�صاحة الداخلية برم في راأيها 

فاإن  الأخيرة،  و''الي�صار''. وفيما يتعلق بهذه  اليمين  التي تزداد عمقًا بين  العقائدية''  و''الفجوات  الفقر،  دائرة 

تجاه  اتباعها  يجب  التي  بال�صيا�صة  اأ�صا�صًا  تتعلق  والي�صار  اليمين  بين  ''الخالفات  اأن  تو�صح  الدرا�صة 

الفل�صطينيين، وبالن�صبة اإلى م�صتقبل مناطق ال�صفة الغربية''، وتخل�س اإلى اأن ''هذه الخالفات تمنع اأي اإمكان 

جمع عليها معظم ال�صكان في اإ�صرائيل.''
ُ
لتحديد غايات قومية ي

الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اأن ظاهرة  الدرا�صة  تعتبر  الداخلية،  الإ�صرائيلية  التحولت  تناول  اإطار  وفي 

''�صطوع نجم'' قادة �صعبويين  اإلى  اأُخرى توؤدي  الديمقراطي''، ومن جهة  ''الخطاب  توؤثر من جهة فيما ت�صميه 

يفتقرون اإلى �صفات الزعامة. ولي�س من المبالغة القول اإن رئي�س الحكومة الإ�صرائيلية الحالي وزعيم اليمين 

بنيامين نتنياهو ينتمي اإلى هذا ال�صنف من القادة. وقد قدمت اأحداث الفترة الأخيرة مزيداً من القرائن الدالة 

على ذلك، وفي طليعتها اآخر الم�صتجدات المتعلقة باإعادة هيكلة الم�صهد الإعالمي في اإ�صرائيل بما ي�صمن ب�صط 

ال�صيطرة المطلقة، اإداريًا و�صيا�صيًا، على و�صائل الإعالم، وذلك عبر تاأ�صي�س هيئة جديدة لتنظيم البث الإ�صرائيلي 

العام لتحل محل �صلطة البث القائمة.

ويندرج في هذا الإطار اأي�صًا ا�صتمرار الهجوم على المحكمة الإ�صرائيلية العليا وال�صلطة الق�صائية، والذي 

انتقل رويداً رويداً من الم�صعى اليميني المحموم لتغيير �صورتهما اإلى المجاهرة العلنية بمرامي هذا التغيير، 

حدودهما''،  وتو�صيح  ال�صحيح  مكانهما  في  و�صعهما  و''حتى  �صالحياتهما،  وتقلي�س  محا�صرتهما  وهي 

اإعادة تر�صيم الحدود وتو�صيحها  تطبيقًا لما تراه اأحزاب اليمين الإ�صرائيلي الحاكم وقادتها حيال ''�صرورة 

بين ال�صلطات الثالث وتاأكيد الف�صل بينها''، بزعم اأن ''ال�صلطة الق�صائية'' )وخ�صو�صًا المحكمة العليا( تفر�صان 

ول  الق�صائية،  قراراتهما  )الكني�صت(، من خالل  والت�صريعية  )الحكومة(  التنفيذية  ال�صلطتين  على  ''اأجندتهما'' 

للت�صريعات  اأو  والإن�صان،  المواطن  لحقوق  المعادية  الحكومية  الإدارية  لالإجراءات  تت�صدى  التي  تلك  �صيما 

القانونية المعادية للقيم الديمقراطية.

ومع اأهمية النطباع العام الذي تثيره درا�صة ''معهد اأبحاث الأمن القومي''، تحديداً من خالل التاأكيد اأن 

جرى  ما  كل  من  الرغم  على  اإ�صرائيل،  اإلى  بالن�صبة  المركزي''  ''التحدي  و�صتبقى  كانت  الفل�صطينية  الق�صية 

د من اللتفات اإلى ما تقوله ورقة جديدة 
ُ
ويجري من تطورات داخلية واإقليمية ودولية، وكذلك فل�صطينية، ل ب
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''التحول  ب�صاأن  الدولة''(  العامة و�صوؤون  لل�صوؤون  المقد�صي  )''المركز  اليمينية  الأبحاث  اأحد مراكز  �صادرة عن 

المفاجئ'' الذي طراأ على الخطاب ال�صيا�صي في اإ�صرائيل في مطلع �صنة 2016.

ي الليكود والعمل وجدا نف�صيهما ــ فيما ت�صفه باأنه ''اإحدى الحالت 
َ
وفقًا لما ورد في هذه الورقة، فاإن حزب

اأقر الحزبان علنًا باأنه في اللحظة  ــ يقفان في الجانب ذاته من المترا�س، وذلك عندما  النادرة في التاريخ'' 

الزمنية الراهنة بات الهدف المتمثل في التو�صل اإلى حّل عبر المفاو�صات مع الفل�صطينيين ا�صتناداً اإلى �صيغة 

''دولتين ل�صعبين''، بمثابة ''�صراب غير قابل للتحقيق.''

وفي راأي كاتب الورقة، هير�س غودمان، فاإن اأحد الأ�صباب التي تقف وراء ذلك يعود اإلى اأن كال الحزبين 

عرف بـ ''الخطة ب''، التي ت�صمل �صيا�صة ترتكز على فر�صية فحواها اأن الطريق 
ُ
لحظ اأن الفل�صطينيين تبّنوا ما ي

وم�صاع حثيثة من  بجهود  القيام  في  تكمن  الفل�صطينية  والم�صالح  الأهداف  تحقيق  نحو  قدمًا  للدفع  الأ�صلم 

ونزع  عنيفة،  ا�صتنزاف  باأعمال  القيام  عبر  وذلك  القائم،  الواقع  وتكري�س  الدولية،  ال�صاحة  في  واحد  جانب 

ال�صرعية عن اإ�صرائيل ومقاطعتها. فمن وجهة نظر الفل�صطينيين، فاإن مثل هذه الأعمال والن�صاطات من �صاأنها 

اأن ت�صعف اإ�صرائيل في ال�صاحة الدولية، واأن ُتبقي ال�صراع الإقليمي مدرجًا في الأجندة بهدف الت�صبب بانق�صام 

داخلي واإ�صعاف المجتمع الإ�صرائيلي.

اإ�صرائيل حاليًا ــ بح�صب ما يقول الكاتب ــ على اأن هدف الفل�صطينيين  كما يتفق الحزبان الرئي�صيان في 

الفل�صطينيين  اأن  وعلى  بال�صالم،  الأر�س  مقاي�صة  مبداأ  اإلى  ا�صتناداً  ل�صعبين''،  ''دولتين  حل  يعد  لم  الحقيقي 

معنيون الآن باأن يروا في نهاية العملية واقعًا يقوم على ''دولة واحدة ي�صبحون فيها هم الأكثرية، واأّل يكون 

الدولة''  و�صوؤون  العامة  لل�صوؤون  المقد�صي  ''المركز  )موقع  وديمقراطية''  يهودية  كدولة  وجود  لإ�صرائيل 

الإلكتروني(.

واإذا كان هذا الكالم الذي ل يمكن دح�صه في مجال الت�صخي�س الدقيق لواقع حال الحزبين الإ�صرائيليين 

الرئي�صيين وموقَفيهما من الق�صية الفل�صطينية، يعني �صيئًا، فاإنه يعني اأكثر من اأي �صيء اآخر اأن جوهر تعامل 

اتجاه  المنظور، لأن يتطور في  الأفق  الأقل في  المركزي'' غير مر�ّصح، على  ''التحدي  الحزبين مع ذلك  هذين 

التجاوب مع التطلعات الفل�صطينية حتى في حدودها الدنيا.

تغريات اإ�رسائيلية داخلية

''معهد �صيا�صة ال�صعب  ها طاقم 
ّ
اأعد فيما يتعلق بالتغيرات الإ�صرائيلية الداخلية، نتوقف عند ورقة جديدة 

قد اأخيراً، والتي اأجمل فيها اأحدث 
ُ
اليهودي'' )اأ�ص�صته ''الوكالة اليهودية''(، على اأعتاب موؤتمره ال�صنوي الذي ع

اإ�صرائيل  م�صتقبل  في  المحتملة  تاأثيراتها  واتجاهات  عنه،  ر 
ّ
تعب وما  وخلفيتها  الغربية  الدول  في  التغيرات 

واليهود في العالم، كما حاول ا�صت�صراف تاأثير التطورات الجارية في اإ�صرائيل في ماهية تعامل العالم الغربي، 

نظراً اإلى كونها تر�صم جوهر المالمح الم�صتقبلية لإ�صرائيل، ول �صيما في المدى المنظور.

قوة  ازدياد  �صيرورة  الأولى،  والمعنى:  المبنى  ناحيَتي  من  مت�صلتين  �صيرورتين  بتحليل  الورقة  وقامت 

على  طراأت  التي  الديموغرافية  التغيرات  �صيرورة  والثانية،  اإ�صرائيل،  في  الدينية  القومية  تيار  ونفوذ  اليمين 

اإ�صرائيل، وهما �صيرورتان �صبق اأن تناولناهما عدة مرات.

ووفقًا لما ت�صير اإليه الورقة، فاإن اأحد جوانب ال�صيرورة الثانية يتمثل في تغير تركيبة ال�صكان اليهود في 

ن، من ناحية تزايد عدد اليهود الحريديم )المت�صددين دينيًا( والمتدينين، في مقابل �صعف 
ّ
اإ�صرائيل ب�صبب التدي

الو�صط المحافظ، وت�صاوؤل اأعداد العلمانيين.

والنتيجة الأبرز المترتبة على تداخل هاتين ال�صيرورتين، مثلما توؤكد الورقة، تتج�صد في تعزز النظرة التي 

اأُخرى. وبلغة الورقة،  تميل اإلى روؤية اأن دولة اإ�صرائيل يجب اأن تعك�س ''الم�صلحة اليهودية'' فوق اأي م�صالح 
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موؤ�ص�صة  بناء  تم  الذي  الأخالقية  ــ  الفكرية  ال�صالحية  اأ�صا�س  بلورة  لإعادة  ت�صعى  الدينية  ال�صهيونية  ''فاإن 

الديانة  عالم  من  الم�صتمدة  المبادئ  عن  اأكبر  تعبيراً  الإطار  هذا  في  تغر�س  ولأن  عليه،  الإ�صرائيلية  القانون 

والتراث اليهوديين، بدًل من المبادئ الم�صتمدة من العالم العلماني ــ الليبرالي ــ الكوني.''

اليهودي''  ''البيت  كتلة  خالل  من  هذا  م�صعاها  لتنفيذ  ت�صعى  الدينية  ــ  ال�صهيونية  اأن  الورقة  وت�صجل 

و�صخ�صيات دينية بارزة في حزب الليكود الحاكم، كما اأنها تحاول تحقيق نفوذ كبير من خالل التاأثير في 

ال�صلَكين الحكومي والإعالمي، وفي قيادة الجي�س الإ�صرائيلي الذي بات ال�صباط المتدينون اأكثر ح�صوراً في 

�صفوفه. وت�صعى ال�صهيونية ــ الدينية لال�صتيطان في ال�صفة الغربية و�صمها اإلى اإ�صرائيل )موقع ''معهد �صيا�صة 

ال�صعب اليهودي'' الإلكتروني(.

�صها، ومنها ما اأ�صرنا اإليه 
ّ
بطبيعة الحال ثمة �صيرورات اأُخرى ت�صهدها اإ�صرائيل تدعم النتيجة ال�صابقة وتكر

 ،
ّ
ب�صاأن ما يحدث في حلبة الإعالم التي يوا�صل فيها نتنياهو من خالل موقعه ال�صيا�صي، وعلى نحو هو�صي

م�صعاه الرامي اإلى ب�صط �صيطرته ال�صخ�صية على مجمل و�صائل الإعالم في اإ�صرائيل، العامة والتجارية، بغية 

وفي  الفردية،  ال�صخ�صية  م�صالحه  يخدم  بما  واأي�صًا  ال�صيا�صية،  وتوجهاته  روؤاه  مع  ين�صجم  بما  تدجينها 

مقدمها م�صلحة بقائه �صخ�صيًا على راأ�س الهرم ال�صيا�صي. وكذلك ما ت�صهده وزارة التربية والتعليم الإ�صرائيلية 

على  الدينية  ال�صهيونية  رواية  لفر�س  محمومة  جهود  من  اليهودي''،  ''البيت  رئي�س  بينت،  نفتالي  برئا�صة 

مناهج التعليم في اإ�صرائيل.

ومن البديهي اأن ما يقوم به اليمين الإ�صرائيلي في كل ما يتعلق بتغيير مالمح اإ�صرائيل، ي�صتند اإلى فائ�س 

بانزياح  رويداً  رويداً  ب 
ّ
ت�صب والذي  عامًا،   40 قبل  الحكم  ة 

ّ
�صد على  ع 

ّ
ترب اأن  منذ  يمتلكه  اأ�صبح  الذي  القوة 

الخريطة ال�صيا�صية الحزبية كلها نحو اليمين.

وينعك�س فائ�س القوة هذا، ب�صورة جلية، في الممار�صات التي يقوم بها اليمين في الأرا�صي الفل�صطينية 

المحتلة منذ �صنة 1967.

د من اأن ن�صيف ما يلي:
ُ
وكي تكتمل الدائرة ل ب

1 ــ ما توؤكده ورقة ''معهد �صيا�صة ال�صعب اليهودي'' ب�صاأن ال�صهيونية الدينية وتطلعاتها ال�صيا�صية، ل يعني 

من ناحيتنا اأكثر من اأن هذا التيار يرغب في اأن ي�صع ''ب�صمتـه'' على الم�صروع ال�صهيوني، واأن ي�صوغه على 

نحو اأ�صد فظاظة من الم�صروع ال�صهيوني التقليدي، الفّظ والعدواني اأ�صاًل.

2 ــ المعطيات التي قام طاقم هذا المعهد بتجميعها في الورقة المذكورة، معروفة للقا�صي والداني. ومع 

هذا، فاإن في مجرد تجميعها بهذه الكثافة، وقراءتها داخل حقل الدللت المرتبطة بمالمح الم�صتقبل، ما يتيح 

اإليه، بما في ذلك  اإ�صرائيل الراهنة وما ُتحيل  اإمكان التعامل معها كرزمة واحدة �صمن مجال تعريـة �صورة 

�صمن نطاق عالقتها المبا�صرة مع مجتمعها. 


