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  السالم القائم على القوة

  باروخ كيمرلينغ

  

إن األمر األكثر بروزاً يف جميع مسارات االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية،   
ويف سياق اخلطوات نحو ترتيبات احلكم الذاتي مع الفلسطينيين، وباألساس يف ردة 

الفظ املقدِّس لها،  هو النظرة املقدسة إىل القوة وإىل احلديث –فعل اجملتمع اإلسرائيلي 
: ظاهرياً، ثمة تناقض يف ذلك. اللذين أرسيت هذه التطورات عليهما ونبعت منهما

لكن كما يبدو، فهذا هو الشكل األكثر . من خالل نظرة تقدس القوة" صنع السالم"
فداخل هذه النظرة املقدِّسة للقوة ". صنع السالم"مالءمة للمجتمع اإلسرائيلي لـ

دراك مع القيود املفروضة على استخدامها، والتي تشكل الوجه اآلخر يتضافر أيضاً اإل
فمن ينظر إىل العامل من خالل منظار التصويب يف . للعملة نفسها وللحديث نفسه

غير منغلقة تماماً،  تهالبندقية، لكنه يف الوقت ذاته، فطن بما فيه الكفاية وشخصي
  .الستخدام العنيف للقوةسيكون أكثر ميالً إىل فهم حدود اللجوء إىل ا

فخالفاً ملا هو مألوف، فاالنقسام األيديولوجي ذو الداللة يف اجملتمع   
اإلسرائيلي، إىل جانب االنقسام بين املتدينين والعلمانيين، غير قائمين بين يسار 

ويمين، بل بين ثقافة اإلحساس بالضعف، وثقافة اإلحساس بالقوة، أو بصورة أدق، 
ويستوي يف ذلك مفهوما اإلحساس بالضعف وهذه املفاهيم، . القوة العسكرية املقاتلة

. وبالقوة، موجودة بمقادير خمتلفة، أكان ذلك يف أوساط اليسار أم يف أوساط اليمين
والفرضية األساسية لثقافة اإلحساس بالضعف، هي أن قدرة إسرائيل السياسية 
 –واالقتصادية والعسكرية، ليست سوى عامل هامشي يف مكونات مكانتها اجليو 

من العداء يف الشرق " بحر"ة العاملية، إذ إنها تبقى بمثابة أقلية يف وسط سياسي
فوجود إسرائيل معرض دائماً للخطر، وإمكان . بأسره" األغيار"األوسط ويف عامل 

وفعالً، من املمكن حتسين هذه القدرة، ومن املمكن . إحلاق األذى بها هو معطى دائم
الل االحتفاظ بمناطق إقليمية أيضاً، وباألساس تقويضها بسهولة، من خ

                                                            

  "٨/١٠/١٩٩٣، "هآرتس. 
  أستاذ يف اجلامعة العبرية ومدير مركز دراسة وتوثيق اجملتمع اإلسرائيلي. 
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أو التخلي عنها، على سبيل املثال، لكن هذه القدرة تبقى إىل األبد قدرة " استراتيجية"
  .الضعيف

يف املقابل، فإن ثقافة اإلحساس بالقوة ترى يف إسرائيل ويف قدرتها   
ة وهذه مقاربة أمني. العسكرية ثروة دائمة ووسيلة مركزية إلدارة السياسة اخلارجية

لكن اليمين يتبناها أحياناً  –قتالية تعود براءة اختراعها إىل حزب أحدوت هعفوداه 
. بحكم الضعف الذي لديه إزاء إغواء اللجوء إىل القوة، مع أنه، عموماً، ال يؤمن بها

وهكذا، وعلى سبيل املثال، فإن أريئيل شارون، الذي ينتمي كلياً إىل مدرسة اللجوء إىل 
إقامة نظام "يف جر مناحم بيغن إىل املغامرة يف لبنان لـ ١٩٨٢سنة  القوة، نراه ينجح

وهاتان . أما بيغن، فلم يكن مطلقاً من أتباع هذه املدرسة. ، يف الشرق األوسط"جديد
املدرستان تتمازجان معاً، مشكلتين، معضلة إسرائيلية دائمة، تتأرجح بين أحاسيس 

ثال، عن انعدام القدرة على التمييز بين الناجمة، على سبيل امل(الضعف والذل والرعب 
، وبين الثقة القاطعة بالقدرة الكلية للجيش )األمن اجلاري واألمن االستراتيجي

  .اإلسرائيلي، إذا منحه السياسيون جمال املناورة املطلوب فقط
فهو  ".املقدِّس للقوة"إن يتسحاق رابين ليس بحاجة كي يبني لنفسه صورة   

ونتاج الثقافة التي ). التي اشتهر بها" صدقيته"وهذه (لذلك  نموذج فعلي وحقيقي
وطابعه كمن يقدس القوة كان الثروة التي مكنته من . تقدس القوة وكاهنها األكبر

وكان . ولفوز حزبه يف االنتخابات األخيرة. لالنتخابات: العمل"الفوز برئاسة الئحة 
وزحف العصيان . اخلي بشدة، عندما اهتز األمن الد١٩٩٢ – ١٩٩٠ذلك يف الفترة 
وزعماء الليكود الذين أكثروا آنذاك من . اليهودي" مناطق البيت"الفلسطيني إىل 

استخدام األلفاظ البالغية املقدسة للقوة وللفعل القتايل، لكنهم عملياً مل يتمكنوا من 
حتسين وضع األمن الداخلي، فانكشفت عورتهم، حتديداً يف نظر ذلك اجلزء من 

ورابين عايش هذا الوضع بحكم كونه وزيراً للدفاع يف . الذي يقدس القوة ناخبيهم
حكومة الوحدة الوطنية، عندما حاول عبثاً قمع االنتفاضة من خالل تكسير األيدي 

إىل  –وعندما سنحت له فرصة ثانية، عاد، ويف هذه املرة بنجاح ملحوظ . واألرجل
فقد قام : ن بأساليب أكثر تطوراً وتعقيداًردات الفعل التي تلجأ إىل استخدام القوة، لك

لكن كان من الواضح أن خطوات كهذه لن تقضي على . بطرد املئات، وفرض احلصار
العصيان الفلسطيني، مع أنها منحت رابين نقاطاً كثيرة يف مصلحته يف احللبة 
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ن الداخلية، وبالذات يف أوساط أنصار مقدسي املقاربة التي تعتمد على القوة، والذي
  .تقوم جتمعاتهم الكبيرة يف أوساط اليمين

لكن أشد املؤمنين باجليش اإلسرائيلي وقوته، وهؤالء بالذات، مل يعودوا   
قادرين على جتاهل التأكل املتواصل يف هيبة اجليش، عندما حتول إىل قوة بوليسية 

وقد أصبحت طبيعة االنتفاضة ودروسها مفهومة جيداً يف . هائلة يف املناطق احملتلة
بة التي تعتمد على القوة، والذين مل يكونوا أوساط رجال اجليش، وبالذات أنصار املقار

والدرسان اللذان . ، أو املقاربة الدينية الغيبية"إسرائيل –أرض "أسرى أيديولوجية 
  :استُخلصا من االنتفاضة كانا واضحين تلقائياً

ليس هناك جيش يف العامل يمكنه، من دون اللجوء إىل أساليب القتل اجلماعي،  *
  . يقوم به سكان مدنيون ال يعترفون بسلطتهالقضاء على عصيان مدين

إن قوة عظيمة كقوة اجليش اإلسرائيلي يمكن أن تتأكل عندما تكون أعداد كبيرة من  *
  .أو جمرد صبية يرشقون احلجارة" مطلوبين"رجاله منهمكة معظم الوقت يف مطاردة 

تلة على وهنا برز اخليار بين احلفاظ على القوة الكالسيكية للجيش، كقوة مقا *
مساحات شاسعة بواسطة أرتال املدرعات السريعة وسالح اجلو املاحق، وبين 

ألسباب أيديولوجية، ويف ) ذات قيمة أمنية هامشية ومشكوك فيها(االحتفاظ بمناطق 
  .األساس دينية وربما أيضاً اقتصادية

االنقسام الداخلي يف ) وبمحض املصادفة من هذه الناحية(وأُضيف إىل ذلك   
اط اجملتمع الفلسطيني املمزق بين األصولية اإلسالمية التي تراكم زخمها، وبين أوس

منظمة التحرير الفلسطينية التي هي حقاً القوة املهيمنة، لكنها بعد حرب اخلليج بدأت 
، التي تقاطعت فيها املصالح "غزة أوالً"هكذا، ولدت خطة . تخسر قوتها بوتيرة مثيرة

. مصالح منظمة التحرير الفلسطينية، التي ال تني تضعف اإلسرائيلية مع" األمنية"
والدافع اإلسرائيلي األساسي يتماثل مع مصلحة الدول االستعمارية التي انتهجت 

وباألساس ( مفاألعمال القذرة تركت ألبناء البلد أنفسه –" احلكم غير املباشر"أسلوب 
وتشريفات " حكم ذاتي حمدود"خدمة للحاكم الغريب، ويف مقابل ") حماس"ضد " فتح"

لكن اتضح بسرعة أن الثمن سيكون أعلى قليالً، وأن املرشح للحكم . حكم ذاتيومظهر 
على وجه العموم، فالرموز ال تعتبر عملة صعبة (الذاتي يطالب باالعتراف باملنظمة 



  ١٣١، ص )١٩٩٣خريف ( ١٦، العدد ٤جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةآراء إسرائيلية في إعالن المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي
 

٤ 
 

وبشيء إقليمي زهيد يف أريحا، مضافاً إليهما خطة أكبر ) القوة يف الثقافة التي تقدس
  .لتطبيق النموذج على املناطق احملتلة كلها تقريباً

وبالنسبة إىل نمط التفكير يف الثقافة التي تقدس القوة، كان يف توسيع اخلطة   
 وبحق إىل حد كبير، طرح االعتبار بأنه يف وضع. حتسن يف نقطة االنطالق املتواضعة

حيث اجليش اإلسرائيلي قوي إىل هذا احلد، فما هو الضرر الذي يمكن أن يتأتى من 
، وحتى من دويلة فلسطينية مستقلة، مقطوعة األواصر إقليمياً، وحمشورة "حكم ذاتي"

الهاشمية، التي ] األردنية[، بين الدولة العسكرية اإلسرائيلية واململكة "السندويش"كـ
دم قيام كيان فلسطيني يملك أية قوة مهما تكن، تقضي مصلحتها يف البقاء ع

. حمميات يف صيغة البانتوستانات –واجلنوب إفريقيون اخترعوا هذه الصيغة قبلنا 
وال يعني ذلك أن األمر بقي يعمل وأنه صالح على امتداد الوقت، بل كان من املمكن 

غير املؤهلة  وبهذا الشكل برز عجز املعارضة اليمينية. هنا إدخال بعض التحسينات
فاملسارات كلها تمت من خالل موقف قوة . للتغلب على حوار يعظم القوة من هذا النوع

 .ألفضل أساليب احلوار الذي توجهه االعتبارات األمنية ووفقاً
احلكم "وحقاً، فقد أصبح واضحاً للجميع أنه، على املدى الطويل، سيتحول  

لمشروع األمني مسيطراً عليها من قبل الذاتي، إىل دويلة فلسطينية ستكون وفقاً ل
وواضح أن أجزاء ملحوظة من املستوطنات ستتالشى . األردن بواسطة الكونفيدرالية

من دون تفكيكها بالقوة من خالل االفتراض أن معظم اليهود يف منطقة احلكم الذاتي، 
يف ظل سيادة غير  من الكونفيدرالية، لن يحبذ العيش وبعد ذلك يف اجلزء الفلسطيني

إما مساحة األراضي التي ستبقى خاضعة للسلطة اإلسرائيلية بعد ذلك، . إسرائيلية
فستكون موضوع مساومة إكراهية وبراغماتية مع الفلسطينيين، من خالل الثقة بأن 

ما تمتلكه إسرائيل من قوة سيكون كافياً من أجل حتسين حدود الدولة بصورة 
قة القدس الكبرى، وغوش عتسيون وربما أيضاً جزء من شرقي القدس ومنط(ملحوظة 

وهكذا سيكون منفذو العنف، أيضاً أبطال السالم، أكان ذلك إزاء الداخل أم ). غور األردن
  .اخلارج، مضافاً إىل ذلك عوائد اقتصادية وسياسية عظيمة للدولة واحلزب

فارتدت يف  مل تكن هذه اخلطة مدروسة أو حمسوبة سلفاً، لكنها تقلبت بسرعة  
اخلطة "ويف مقابل هذه اخلطة فإن . األدمغة التحليلية واألمنية شكالً وخلعت آخر

  .التي طرحها أريئيل شارون تبقى أمراً ال أهمية له" الكبرى
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وإذا حتررنا من النشوة من ناحية ومن اجلزع واإلحساس بالغدر والعجز من   
إىل االعتراف بأن ال أحد حتى اآلن ناحية أُخرى، وحتولنا إىل واقعيين، فإننا سنضطر 

يعرف ما ستكون عليه النتائج بعيدة املدى للوضع املائع جداً، الذي أدت املسارات 
ومن املمكن أنه من خالل مواقع القوة ولعبة االعتماد على . إليه يف الشهرين األخيرين

مة القوة التي تمارسها إسرائيل من ناحية، والضعف النسبي للفلسطينيين ومنظ
التحرير الفلسطينية من ناحية أُخرى، سوف تنمو فعالً دولة فلسطينية مستقلة، وعقب 

" الكيان الصهيوين"ذلك ستنشأ األوضاع ملصاحلة تاريخية بين اليهود والعرب، ويُقبل 
وهذا سيكون االنتصار األكبر للحركة الصهيونية كحركة مهاجرين . كجزء من املنطقة

الوضع هذه، كما مل تكن يف أي وقت يف العالقات بين  "ميوعة"لكن . مستوطنين –
" الالعبون"العرب واليهود، قد تقود أيضاً إىل نتائج مغايرة، على سبيل املثال، إذا لعب 

وفقاً لسيناريوهات ) نفترض األردن، الذي يتخوف من السيطرة الفلسطينية(اآلخرون 
يف مناطقه، أو إذا حققت " ماحلفاظ على النظا"مغايرة، أو إذا مل ينجح عرفات يف 

، جناحاً أكثر "على املساومة من خالل موقف قوة"املقاربة األمنية اإلسرائيلية القائمة 
ويف . من الالزم وفرضت إقامة كيان فلسطيني وفقاً لصيغة البانتوستان ألمد طويل
هذه احلال سنجد أنفسنا أننا ال نزال جنلس فوق برميل بارود حلرب شاملة يف 

طقة، وقبل ذلك ستكون هناك حروب مدنية يف أوساط اإلسرائيليين والفلسطينيين املن
على الرغم من ادعاء األدمغة التحليلية بأنه مع اختفاء ] ممكن[وكل هذا . على حد سواء

مل يعد لألعداء راع يعتمدون عليه، ولذا فمن املستبعد أن يخرجوا " امبراطورية الشر"
 .ون إلسرائيل عندها راعولكن هل سيك. إىل حرب شاملة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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