
035
مقاالت

الذكرى العا�شرة لإقامة دولة في 

اإ�شرائيل، ن�شر الكاتب وال�شحافي 

الإ�شرائيلي حجاي اآ�شد في �شحيفة ''دفار'' 

مقالة بعنوان ''ا�شتمرار حرب ال�شتقالل

بطرق اأُخرى'' كتب فيها م�شتلهمًا عنوانها من 

مقولة المنّظر الحربي والع�شكري البرو�شي 

كالوزوفيت�ش )1780 - 1831(، اإن الحرب 

هي ا�شتمرار لل�شيا�شة بطرق اأُخرى، قائاًل: ''من 

المقبول القول اليوم اإن اإ�شرائيل تريد الحفاظ 

على ال�شتاتو�ش كو، لكن قبل ذلك كان عليها 

نه، وفقط بعد ذلك كان علينا 
ّ

اأن تحققه وتح�ش

اأن نمنع اأي تغيير عليه.''1

 2)Status quo( لكن ما هو ال�شتاتو�ش كو

بنى 
ُ
الذي تريد اإ�شرائيل المحافظة عليه؟ كيف ي

ويت�شكل وي�شان؟ ومتى وكيف يتحول؟ وما 

هي العالقة بين ال�شتاتو�ش كو ومبداأ التو�شع 

الم�شتمر للم�شتعمرة، وما هي عالقته بالتطبيع 

مع المحيط العربي؟ هذه بع�ش الأ�شئلة التي 

�شاأحاول متابعتها وا�شتك�شافها في هذه 

المقالة من اأجل مفهمة العالقة بين المبداأ 

ال�شتعماري التو�شعي لإ�شرائيل واتفاقيات 

التطبيع ب�شفتها انت�شاراً لهذا المبداأ، 

وتاأ�شي�شًا لإ�شرائيل كـ ''اإمبراطورية'' حامية في 

المحيط العربي. فاإن الدعاء الأ�شا�شي هنا هو 

اأن اإ�شرائيل تعاملت مع ''ال�شتاتو�ش كو'' 

هنيدة غامن*

دولة اأر�س اإ�رسائيل و''ال�ستاتو�س كو'' املتدحرج

تعالج هذه المقالة تدحرج مفهوم الأمر الواقع الإ�سرائيلي، باعتباره تج�سيداً لتفوق 

العربية  الهزيمة  مرحلة  في  انتقل  الإ�سرائيلي  كو  فال�ستاتو�س  وقوتها.  اإ�سرائيل 

اإلى  الهدنة،  اتفاقيات  حدودها  ر�سمت  التي  الدولة  حدود  عن  الدفاع  من  ال�ساملة 

تر�سيخ واقع دولة اأر�س اإ�سرائيل.

الأمر الواقع المتحرك الذي و�سل اإلى اإحدى ذراه مع ''اتفاقيات اأبراهام''، يوؤ�س�س 

لمرحلة جديدة في نظرة اإ�سرائيل اإلى نف�سها، وفي تعامل المحيط العربي معها، من 

الأر�س في مقابل ال�سالم اإلى الحماية في مقابل ال�سالم.

* باحثة في علم الجتماع ال�شيا�شي، والمديرة العامة 
للمركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�شرائيلية/مدار.
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بمجاَلين اأ�شا�شيين: المجال الأول يرتبط بالبعد 

الداخلي، اأي بنظم عالقات الدين والدولة 

والحريديم والعلمانيين، بينما يرتبط المجال 

الخارجي الإقليمي بحدود الدولة وتحديد 

مناطق النفوذ وال�شيطرة وال�شيادة الإ�شرائيلية. 

وقد بداأ ا�شتخدام الم�شطلح تاريخيًا في 

المجاَلين ب�شكل متواٍز في الأعوام الأولى 

لإقامة اإ�شرائيل، واأ�شبح لحقًا م�شطلحًا 

�شتخدم لالإ�شارة اإلى طبيعة الدولة 
ُ
مفتاحيًا ي

وهويتها كديمقراطية ويهودية من جهة، واإلى 

ا على 
ّ
�شيا�شاتها الإقليمية من جهة اأُخرى. اأم

�شعيد داخلي هوياتي، فاإن ا�شتخدام الم�شطلع 

يعود اإلى الر�شالة التي اأر�شلها بن - غوريون 

في �شنة 1947، حين كان رئي�ش الوكالة 

اليهودية، اإلى رئي�ش حزب اأغودات ي�شرائيل 

المتزمت دينيًا يت�شحاق مئير لفين، من اأجل 

�شمان موافقته على اإقامة دولة اإ�شرائيل، 

وفيها و�شع بن - غوريون عمليًا اأ�ش�ش النظام 

الجتماعي التوافقي بين العلمانيين 

والحريديم في الدولة التي �شتقام، والذي تم 

بموجبه تحديد موقف الدولة المقبلة تجاه 

ق�شايا تتعلق بقد�شية ال�شبت والتعليم الم�شتقل 

للحريديم وقوانين الأحوال ال�شخ�شية، عالوة 

على ق�شايا الك�شروت )الحالل(. واأُطلق على 

هذه الر�شالة لحقًا ا�شم ر�شالة ال�شتاتو�ش كو، 

واأ�شبحت بمثابة مرجعية لنظم العالقات بين 

الدين والدولة وبين الحريديم والعلمانيين. 

وعادة ما ي�شار اإلى محاولت تغيير الو�شع 

من حيث اإنهاء ال�شتقالل الذاتي في �شلك 

التعليم للحريديم، اأو فر�ش التجنيد عليهم، 

بالمعار�شة الجذرية، ب�شفتهما اإخالًل بر�شالة 

ال�شتاتو�ش كو لبن- غوريون.

على ال�شعيد الخارجي الإقليمي الذي 

�شنركز عليه هنا، ا�شُتخدم م�شطلح ال�شتاتو�ش 

ب�شفته تخومًا للتو�شع والنت�شار، واأن هذا 

التو�شع اعتمد مبداأ فر�ش متحرك للوقائع على 

الأر�ش وتثبيتها والنطالق منها. و�شمن ذلك 

فاإن توقيع اتفاقيات التطبيع العربية هو 

العتراف بالمبداأ التو�شعي اأوًل، وبدور 

اإ�شرائيل كاإمبراطورية حامية تتعامل مع 

محيطها وفق مبداأ القوة والحماية ثانيًا.

ما هو ال�ستاتو�س كو؟

 يعني م�شطلح ''ال�شتاتو�ش كو''

)Status quo( ''الو�شع القائم كما هو عليه''، 

 وهو م�شتق في الأ�شل من الالتينية من

)status quo ante bellum(، والتي تعني حرفيًا 

''الو�شع الذي كان موجوداً قبل الحرب''، اإذ 

تاريخيًا كان يتم ا�شتخدام هذا التعبير 

للمطالبة بعد انتهاء الحرب، باإعادة الو�شع 

اإلى �شابقه بحيث ل يتمكن اأي طرف من 

الربح. بعد ذلك، تدحرج ال�شتخدام وتحور 

�شتخدم في القرن التا�شع ع�شر 
ُ
و�شار ي

ب�شيغته المقت�شرة على ''�شتاتو�ش كو'' 

لالإ�شارة اإلى ''الو�شع الراهن''،3 وبات يحمل 

دللة جديدة تحيل اإلى ميزة ''الو�شع الراهن'' 

المرتبطة بال�شتقرار وتجّنب المخاطر التي 

يمكن اأن تفر�شها التغييرات الجذرية. و�شمن 

هذا ال�شياق، فاإن قدرة جهة ما على تثبيت 

''ال�شتاتو�ش كو'' الذي تريده من دون توافق مع 

ها هو انعكا�ش لعالقات 
ّ
الأطراف التي يم�ش

القوة القائمة، ولقدرة هذه الدولة على فر�ش 

ت�شوراتها وتثبيتها، وذلك بغ�ّش النظر عن 

المحاذير والقوانين والأعراف الدولية.

�شتخدم 
ُ
في الخطاب الإ�شرائيلي الدارج ي

م�شطلح ''ال�شتاتو�ش كو'' ب�شكل مكثف، ويمكن 

اعتباره جزءاً من ال�شيفرات الجمعية التي 

تحمل دللت عميقة وتاريخية لها عالقة 
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الدولية، بما فيها قرار التق�شيم الذي �شكل 

ركيزة اإقامة اإ�شرائيل، وعلى الرغم من الرف�ش 

وال�شتنكار الدوليين ل�شيا�شات اإ�شرائيل. ترتبط 

النقطة الأولى بتثبيت خطوط الهدنة 

باعتبارها حدود الدولة مكان خطوط قرار 

�شعت في القرار رقم 181، 
ُ
التق�شيم التي و

بينما تتعلق الثانية بفر�ش القد�ش عا�شمة 

لإ�شرائيل مع اأن مكانتها في قرار التق�شيم 

 محددة كمنطقة تحت ''الحكم الدولي''

)Corpus Separatum(، واأخيراً، ت�شدير حل 

م�شكلة الالجئين اإلى خارج حدود اإ�شرائيل عبر 

رف�ش عودتهم. وي�شير اآ�شد اإلى اأن المعركة 

الدبلوما�شية التي خا�شتها اإ�شرائيل لت�شييد 

ال�شتاتو�ش كو نجحت في تحقيق اأهدافها 

وتثبيت روؤيتها.

اأ�شدر بن - غوريون ب�شفته ''وزير الدفاع'' 

لدولة اإ�شرائيل التي اأُعلنت في 1948/5/15، 

ومبا�شرة بعد انتهاء المعارك في القد�ش، 

من�شوراً ي�شم خريطة تو�شيحية اأعلن بموجبها 

تطبيق القانون الإ�شرائيلي على القد�ش 

ومحيطها اللذين �شيطرت عليهما القوات 

اليهودية. وجاء في المن�شور4 في بنده الأول:

يعني  عليها''  م�شيَطر  ''منطقة  م�شطلح 

المنطقة التي ت�شم معظم مدينة القد�ش، 

اأي جزءاً من محيطها الغربي ومداخلها 

بال�شاحل،  القد�ش  تربط  التي  والطرق 

تم  الذي  الأحمر  الخط  �شمن  كله  وهذا 

اأر�ش  خريطة  في  عليه  عالمة  و�شع 

والتي  بتوقيعي،  الممهورة  اإ�شرائيل 

اآب/اأغ�شط�ش   2 اليوم،  تاريخ  تحمل 

مكانها  تاأتي  خريطة  �شمن  اأو   ،1948

ومعّلمة  جانبي،  من  موّقعة  وتكون 

قانون  اأعلن:  الثاني  بنده  وفي  مثلها. 

كو في المرحلة الأولى لإقامة اإ�شرائيل 

لالإ�شارة اإلى فر�ش مجموعة من الأ�ش�ش 

المناق�شة لقرار التق�شيم والقرارات الدولية 

الالحقة وتحويلها اإلى ثوابت �شيا�شية 

ودبلوما�شية لإ�شرائيل، وذلك في ثالثة 

مجالت هي القد�ش والحدود والالجئون. 

ولحقًا بعد احتالل 1967، جرى النطالق من 

هذه الأ�ش�ش من اأجل تو�شيع مركبات 

ال�شتاتو�ش كو ب�شكل متدرج وم�شتمر عبر 

�شيا�شة فر�ش الوقائع على الأر�ش وتحويلها 

اإلى ثوابت ال�شيا�شة الإ�شرائيلية. وت�شمل هذه 

 القد�ش ال�شرقية واإعالن القد�ش 
ّ
المرّكبات �شم

الموحدة عا�شمة لإ�شرائيل و�شم الجولن 

ال�شوري ونقل ال�شكان اليهود اإلى الأر�ش 

المحتلة منذ �شنة 1967 واإقامة الم�شتعمرات 

وتو�شعها الم�شتمر، ثم اعتبار الأغوار بمثابة 

حدود الدولة ال�شرقية، الأمر الذي يعني اأن 

''ال�شتاتو�ش كو'' الإ�شرائيلي ي�شكل اأداة �شيا�شية 

ا�شتعمارية مبنية على مبداأ التو�شع الم�شتمر 

واحتالل المواقع الجديدة. وياأتي توقيع 

''اتفاقيات اأبراهام'' في هذا الم�شار، والتي 

جاءت في اأحلك لحظات الم�شاألة الفل�شطينية 

وم�شاعي ح�شمها واإنهائها اإ�شرائيليًا، بمثابة 

اعتراف ر�شمي بانت�شار المنظور الإ�شرائيلي 

وفكرة المبداأ التو�شعي.

 �سريورة ت�سكيل ال�ستاتو�س كو

بعد النكبة

ي�شرد اآ�شد في مقالته الم�شار اإليها اأعاله، 

�شيرورة ت�شكيل ''ال�شتاتو�ش كو'' اإ�شرائيليًا في 

العقد الأول لإقامة اإ�شرائيل، وذلك من خالل 

عمل هذه الأخيرة على تثبيت ثالث نقاط 

ا�شتراتيجية اأ�شا�شية واإزاحتها بالتدريج من 

النقا�ش على الرغم من تعار�شها مع القرارات 
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المتحدة. ربما اأكون مخطئًا ]....[ لكنني ل اأرى 

كيف يمكن اأن يطبقوه''، م�شيفًا: ''الحكومة 

�شت�شتمر في نقل وزاراتها ومكاتبها اإلى 

القد�ش، وقريبًا �شينتقل الكني�شت اإلى هناك.''7 

وفي 13 كانون الأول/دي�شمبر 1949 اأُعلنت 

''القد�ش عا�شمة اإ�شرائيل''، وُنقل في 14 

كانون الأول/دي�شمبر 1949 مكتب رئي�ش 

قد 
ُ
الحكومة اإليها، وبعد ت�شعة اأيام من ذلك ع

اجتماع للكني�شت في المدينة. وا�شتمرت 

ها اإلى القد�ش لتثبيت 
ّ
اإ�شرائيل في نقل مقار

مكانتها كعا�شمة الدولة اليهودية، ففي 12 

تموز/يوليو 1953 قامت بنقل مقر وزارة 

الخارجية، وهو ما قوبل كغيره من الإجراءات 

بالرف�ش، واأ�شدرت الوليات المتحدة بيانًا 

اأعربت فيه عن اأ�شفها على هذه الخطوة، 

م�شيرة اإلى اأن ذلك �شيوؤدي اإلى اإحراج الأمم 

المتحدة التي تتحمل م�شوؤولية اأ�شا�شية في 

تحديد الو�شع الم�شتقبلي للقد�ش، وانتهى 

البيان بـ: ''لقد بّلغنا حكومة اإ�شرائيل اأننا ل 

ننوي نقل �شفارتنا اإلى القد�ش.''8

كان هذا اآخر نداء خجول من الوليات 

المتحدة لإ�شرائيل يطالبها بعدم القيام 

بخطوات اأحادية لتغيير مكانة القد�ش. ومع 

اأنه لم يطراأ دوليًا اأي تغيير على مكانة القد�ش، 

لتها اإلى عا�شمتها، وباتت 
ّ
فاإن اإ�شرائيل حو

ها في القد�ش 
ّ
ت�شتقبل الزوار الدوليين في مقار

د من خالل الممار�شة موقفها من 
ّ
كي تعم

القد�ش. وبالتدريج، لم تعد الدول الكبرى 

ت�شدر بيانات ت�شتنكر هذا التحويل، بينما 

نجحت اإ�شرائيل، وب�شورة متدرجة، في اإ�شقاط 

مكانة القد�ش بجزئها الغربي عن طاولة 

النقا�ش، كما ا�شتطاعت النق�ش في العقل 

العالمي خطوط ''ال�شتاتو�ش كو'' الذي حددته.

في عملية تثبيت ال�شتاتو�ش كو خالفت 

المنطقة  هذه  على  ق 
ّ
يطب اإ�شرائيل  دولة 

 
ّ
الم�شيَطر عليها، وهو ما يعني فعليًا �شم

القد�ش اإلى الدولة العبرية المقامة.

ن بن - غوريون دوف 
ّ
وفي المن�شور رقم 2 عي

يو�شف حاكمًا ع�شكريًا للمدينة.

وفي 4 �شباط/فبراير 1949، وبقرار 

حكومي، اأُلغي الحكم الع�شكري على المدينة 

واأ�شبحت القد�ش تحت القانون الإ�شرائيلي 

العام، الأمر الذي �شّكل عمليًا �شمها ر�شميًا 

اإلى الدولة، وقد قوبل هذا القرار بترحيب عام 

ين 
َّ
من الإعالم وال�شحافة الإ�شرائيلي

وبا�شتنكار ورف�ش دوليين. وفي 9 كانون 

الأول/دي�شمبر 1949 اأ�شدرت الجمعية العامة 

لالأمم المتحدة قرارها رقم 303 5 الذي هدف 

اإلى ''اإعادة تاأكيد و�شع القد�ش تحت نظام 

دولي دائم'' وفق ما جاء في قرار التق�شيم، 

والذي جاء في بنده الأول: ''وجوب و�شع 

القد�ش في ظل نظام دولي دائم''، وفي بنده 

ن�شاأ في مدينة القد�ش كيان منف�شل 
ُ
الثاني: ''ي

تحت حكم دولي خا�ش تقوم على اإدارته 

الأمم المتحدة.'' وحدد في بنده الثالث: ''وت�شم 

مدينة القد�ش بلدية القد�ش الحالية، بالإ�شافة 

اإلى القرى والبلدات المحيطة بها، بحيث تكون 

اأبو دي�ش اأق�شاها �شرقًا، وبيت لحم اأق�شاها 

جنوبًا، وعين كارم اأق�شاها غربًا )بما في 

ذلك اأي�شًا المنطقة المبنية في موت�شا(، وتكون 

ن 
ّ
�شعفاط اأق�شاها �شماًل، وذلك كما هو مبي

في م�شودة الخريطة المرفقة.'' وتبّنت الجمعية 

العامة هذا القرار، في جل�شتها العامة رقم 

275، بـ 38 �شوتًا في مقابل 14 وامتناع 

7. 6 وعلى خلفية هذا القرار، اأجرت الحكومة 

الإ�شرائيلية نقا�شًا خا�شًا اأعلن فيه بن - 

غوريون: ''ل اأولي اأهمية كبيرة لقرار الأمم 



039 مقاالت دولة أرض إسرائيل و''الستاتوس كو'' املتدحرج

الالجئين ومكانة القد�ش التي كان الفاتيكان 

والدول الكاثوليكية، ولي�ش فقط العربية 

والإ�شالمية، من اأكثر المعار�شين لتحويلها 

اإلى عا�شمة لإ�شرائيل، كانت هذه الأخيرة 

تثبت حدود خطوط الهدنة كحدودهاعلى اأنها 

اأمر واقع )De Facto(، ف�شرعت تبني وتزرع 

وتقيم الم�شتعمرات �شمن حدودها باعتبارها 

حدوداً نهائية حتى اللحظة!

مياه كثيرة جرت منذ ذاك الوقت، فقد 

تر�شخت مكانة اإ�شرائيل ب�شفتها دولة حليفة 

للغرب، وخ�شو�شًا لفرن�شا في الخم�شينيات 

حين �شاركت في العدوان الثالثي على م�شر 

اإلى جانب بريطانيا وفرن�شا، وتحولت من 

دولة تحدد حدودها وتتمتر�ش وراء �شتاتو�ش 

كو تحدده، اإلى جزء من �شبكة تحالف دولي 

ي�شكل اأي�شًا عمقًا ا�شتراتيجيًا للدفاع عن 

مواقفها والوقوف اإلى جانبها با�شتمرار. وفي 

حقل القوة الذي يتميز بال�شتقطاب بين 

النظام ال�شيوعي والغربي، ومع ثقل م�شاعر 

الذنب الغربية تجاه اليهود بعد المحرقة، 

ل الخطاب ب�شاأن فل�شطين �شريعًا اإلى جزء 
ّ
تحو

من �شراعات القوة الدولية، وانتقل بخفة من 

ل 
ّ
اإقرار التق�شيم اإلى حل ال�شراع وفق تقب

لخطوط ال�شتاتو�ش كو الإ�شرائيلية. وهكذا 

اأ�شبحت خطوط التق�شيم بحكم الأمر الواقع 

هي حدود اإ�شرائيل المعترف بها والقد�ش 

ا م�شاألة العودة والالجئين 
ّ
عا�شمتها، اأم

ف�شارت جزءاً من خطابات طقو�شية دولية 

تتبخر اآثارها مع انتهائها.

�سنة 1967 جت�سد اإعادة ت�سكيل 

ال�ستاتو�س كو وفق املبداأ التو�سعي

بعد ثالثة اأعوام من الحتالل في �شنة 

1967، كتب بن - غوريون: ''بعد توقيع 

اإ�شرائيل قرار التق�شيم الذي جاء في البند ''ج'' 

منه: ''يعتبر مجل�ش الأمن كل محاولة لتغيير 

الت�شوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة 

تهديداً لل�شالم، اأو خرقًا له، اأو عماًل عدوانيًا، 

وذلك بح�شب المادة 39 من الميثاق.''9 

وتجاهلت اإ�شرائيل القرار رقم 303، كما 

تجاهلت القرار رقم 194 الذي �شدر في 

1948/12/11، والمتعلق بالالجئين 

وعودتهم، فقد جاء في الفقرة 11 منه اأن 

الجمعية العامة ''تقرر وجوب ال�شماح بالعودة، 

في اأقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في 

العودة اإلى ديارهم والعي�ش ب�شالم مع 

جيرانهم، ووجوب دفع تعوي�شات عن 

ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإلى 

ديارهم وكذلك عن كل فقدان اأو خ�شارة اأو 

�شرر للممتلكات بحيث يعود ال�شيء اإلى اأ�شله 

وفقًا لمبادىء القانون الدولي والعدالة، بحيث 

�ش عن ذلك الفقدان اأو الخ�شارة اأو ال�شرر 
َّ
يعو

من قبل الحكومات اأو ال�شلطات الم�شوؤولة''، 

لت�شع بذلك اأ�شا�ش النقطة الثالثة من 

ال�شتاتو�ش كو مثلما اأ�شار اإليها اآ�شد.

تم بناء ال�شتاتو�ش كو في �شاأن ت�شدير 

ق�شية الالجئين من خالل ت�شديد �شيا�شات 

منع عودة الالجئين عبر الحدود بقوة ال�شالح، 

وا�شتكمال هدم قراهم وم�شادرة اأمالكهم في 

الداخل وتحويلها اإلى �شلطة حار�ش اأمالك 

الغائبين اأوًل، ثم توزيعها وفق الحاجات 

لبناء وت�شيير الدولة ثانيًا. و�شمت هذه 

الخطوات مروحة وا�شعة من الممار�شات بينها: 

نقل المهاجرين الم�شتعمرين اليهود اإلى 

البيوت العربية واإ�شكانهم فيها؛ زراعة 

الغابات على اأنقا�ش خرائب القرى المهدمة؛ 

ا�شتكمال هدم القرى لمنع اأي عودة.

وفي خ�شم ان�شغال الخطاب الدولي بم�شاألة 
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على م�شتقبل الجزء ال�شرقي منها بعد اأن 

اأعلنت اإ�شرائيل تطبيق القانون الإ�شرائيلي 

عليها مبا�شرة بعد احتاللها، ولحقًا بعد اأن 

�شّنت في �شنة 1980 قانون اأ�شا�ش ''القد�ش 

عا�شمة اإ�شرائيل الموحدة''.11

لقد �شكل ''نجاح'' اإ�شرائيل في تحديد 

ال�شتاتو�ش كو وفر�شه وفق روؤيتها من دون 

اأي محا�شبة اأو ثمن بعد النكبة، �شابقة، اإذ 

اعُتمد بعد �شنة 1967 كجزء من ال�شيا�شة 

الإ�شرائيلية في مواجهاتها الإقليمية والدولية، 

وا�شُتخدم اإطاراً لإعادة �شك ''�شتاتو�ش كو'' 

عه نحو م�شاحات 
ّ
جديد ي�شتدمج الأول ويو�ش

جديدة. وبينما جاء فر�ش ال�شتاتو�ش كو الأول 

بعد تحقيق اإنجازات على الأر�ش في اإثر نكبة 

ال�شعب الفل�شطيني وتوقيع اتفاقيات وقف 

اإطالق النار، جاء بناء ال�شتاتو�ش كو الثاني 

بعد اإنجازات حرب 1967، اإذ ُهزمت الجيو�ش 

العربية بلمح الب�شر، و�شيطرت اإ�شرائيل على 

م�شاحات �شا�شعة جديدة تابعة لم�شر 

و�شورية، عالوة على �شائر الأرا�شي 

الفل�شطينية. في هذا الواقع المت�شابك بثنائية 

الن�شر والهزيمة، بات خطاب اإقامة دولة 

يهودية ''ل�شمان اأمن اليهود''، وخ�شو�شًا بعد 

المحرقة النازية، يتحول بالتدريج بحيث 

انتقل الخطاب الإ�شرائيلي من التمحور حول 

ثالثية الدولة/ال�شحية/الحدود الآمنة، اإلى 

التمحور حول ثالثية ''اأر�ش اإ�شرائيل''/الحدود 

الآمنة/القوة الإقليمية. لقد عزز ''النت�شار'' 

و''التو�شع'' وال�شيطرة على ما ي�شكل وفق 

 
َّ
المخيال التوراتي قلب ''اأر�ش اإ�شرائيل'' نمو

خطاب القومية اليهودية الذي يتجاوز 

ال�شهيونية التقليدية التي حققتها ال�شتراكية 

ال�شهيونية العلمانية ال�شتعمارية واأقامت 

''ال�شتاتو�ش كو الأول''، اإلى قومية ا�شتيطانية 

اتفاقيات وقف اإطالق النار ]يق�شد في �شنة 

1949[ قلت اإننا كنا م�شتعدين لأن نوّقع مع 

العرب اتفاق �شالم لمئة عام مقبلة على اأ�شا�ش 

ال�شتاتو�ش كو.''10 ال�شتاتو�ش كو الذي ق�شده 

ل بعد الحتالل اإلى نقطة 
ّ
بن - غوريون تحو

انطالق يتم منها التو�شع في اتجاه م�شاحات 

جديدة يتم ''احتاللها'' وا�شتدماجها في 

مركباته. وقد مرت عملية تو�شيع ال�شتاتو�ش 

كو واإعادة ت�شييده من خالل اإزاحة مركز 

النقا�ش والخطاب بالتدريج اإلى ''م�شاألة 

الحتالل'' وتطبيق القرارات الجديدة التي 

ي رقم 242 و338. ولم يقت�شر 
َ
كت كقرار

ُ
�ش

هذا الأمر على الخطاب الدولي فقط، بل ت�شلل 

ب�شورة متدرجة ومثابرة اأي�شًا اإلى الخطاب 

العربي ثم الفل�شطيني. فتحت وطاأة ال�شرط 

الجيو - �شيا�شي والحتالل والهزيمة القا�شية 

ل الخطاب الدبلوما�شي من 
ّ
للدول العربية، تحو

اأ�شئلة العودة والقد�ش وحدود التق�شيم اإلى مبداأ 

جديد هو ''الأر�ش في مقابل ال�شالم''، والذي 

 القرار رقم242، الذي 
ّ

تم ا�شتقاقه من ن�ش

اعتبر ''ان�شحاب القوات الم�شلحة الإ�شرائيلية 

من اأرا�ٍش احتلتها في النزاع الأخير'' اأحد 

المبادىء المطلوب تطبيقها لإقامة �شالم دائم 

 
ّ

وعادل في ال�شرق الأو�شط، مثلما ورد في ن�ش

القرار. وهكذا تغيرت خطوط الرابع من 

حزيران/يونيو، وهي الخط الأخ�شر من 

دت عبر 
ّ
خطوط ال�شتاتو�ش كو التي �ُشي

''ا�شتمـرار الحـرب بو�شـائل اأُخرى''، اإلى خطوط 

اإدراكية �شيا�شية مثبتة، وباتت نقطة انطالق 

ا القد�ش 
ّ
لحل الدولتين في الخطاب الدولي. اأم

ّددت مكانتها في قرار التق�شيم كج�شم 
ُ

التي ح

دولي، فانزاح النقا�ش ب�شاأنها من القلق اإزاء 

فر�ش مكانتها كعا�شمة لإ�شرائيل، مثلما ذكر 

البيان الأميركي في �شنة 1953، اإلى النقا�ش 
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يهودية؛ كما اأنتج التزاوج بين القوة والن�شر 

من جهة، والخطاب القومي - التوراتي من 

ف اإ�شرائيل كقوة اإقليمية 
ّ
جهة اأُخرى، ت�شر

ل التمدد 
ّ
ذات نزعة اإمبريالية، وتحو

ال�شتيطاني وفر�ش ال�شتاتو�ش كو المتجدد 

اإلى ا�شتكمال للحرب بو�شائل اأُخرى، بحيث 

باتت اإ�شرائيل ت�شتخدم خطاب حقها التاريخي 

في ''اأر�ش اإ�شرائيل'' لجلب الم�شتوطنين اإلى 

الأر�ش المحتلة، و�شرب اأوتاد جديدة لتعليم 

حدودها الم�شتقبلية.

ال�ستاتو�س كو ب�سفته تخومًا 

)Frontier(

لقد تعاملت اإ�شرائيل منذ البداية مع 

ال�شتاتو�ش كو على اأنه تخوم بمفهوم 

فريديريك جاك�شون تيرنر )1893(، اأي خط 

متخيل يتمو�شع با�شتمرار على الحّد بين ما 

تم تحقيقه وال�شتيالء عليه، وبين ما يمكن 

تحقيقه والذي يحتاج اإلى ا�شتك�شاف و�شبر 

وتو�شيع.12 اإن التعامل مع ''ال�شتاتو�ش كو'' 

بمنطق التخوم يعني اأن ال�شيا�شة الإ�شرائيلية 

م وفق مبداأ تو�شيع واإزاحة م�شتمرة لحدود  تنظَّ

ال�شيادة وال�شيطرة، واأنها عبارة عن عملية 

غزو م�شتمرة للخطاطات الإدراكية 

الدبلوما�شية الدولية والإقليمية، في كل مرة 

يتم احتالل قطعة من ال�شرعية وتطويعها 

وتمريرها وا�شتدماجها كي تتحول 

اإلى''�شتاتو�ش كو'' جديد اإلى اأن يتم تغييره 

مجدداً.

�شمن هذا المفهوم للتخوم انتقلت اإ�شرائيل 

بعد احتالل 1967 خطوة اإ�شافية لتو�شيع 

''ال�شتاتو�ش كو'' وغزو م�شاحات جديدة 

بالو�شائل ال�شيا�شية لفر�ش حقائق جديدة 

 
ّ
عليها، فقد اأعلنت مبا�شرة بعد الحتالل �شم

الجزء ال�شرقي للقد�ش تحت مظلتها ال�شيادية، 

وجلبت الم�شتعمرين اليهود اإليها لقلب الوقائع 

داخلها، هذا بالتزامن مع زرع الم�شتعمرات 

في الأرا�شي التي احتلتها، وذلك من اأجل 

تغيير طبيعتها الديموغرافية والطوبوغرافية.

كان الدور الوظيفي لل�شتاتو�ش كو الأول 

 �شفحة النكبة 
ّ
بعد �شنة 1948 هو طي

الفل�شطينية وتحويلها اإلى ''تاريخ'' ما�ٍش غير 

قابل لالإ�شالح، ولهذا جرى بناء جدار في 

وجه عودة الالجئين، محوًل اإ�شرائيل اإلى دولة 

عرقية على 78% من م�شاحة فل�شطين 

وعا�شمتها القد�ش. واإذا كان ت�شييد 

''ال�شتاتو�ش كو'' الأول هو الوجه الآخر 

ل�شتمرار النكبة الفل�شطينية بطرق اأُخرى، فاإن 

اإعادة هيكلة هذا الو�شع بعد النك�شة، واإزاحته 

با�شتمرار وفق منطق التخوم التي ُتغزى 

با�شتمرار، هما ت�شييد لإ�شرائيل كاإمبراطورية 

اإقليمية منت�شرة في حالة دائمة من غزو 

�شيا�شي للمكان ولحدوده.

�شمن هذا ال�شياق الذي ينظم التو�شع 

ال�شتعماري عبر تحويل ''ال�شتاتو�ش كو'' اإلى 

تخوم متحركة تدفع با�شتمرار نحو حافة 

جديدة، تتمو�شع ''اتفاقيات اأبراهام'' كجزء 

من �شيرورة تو�شعية م�شتمرة لإ�شرائيل التي 

انتقلت من منظومة ''دولة اإ�شرائيل'' حتى 

احتالل �شنة 1967 اإلى منظومة ''دولة اأر�ش 

اإ�شرائيل'' فيما بعد، ومن م�شروع الدولة 

العرقية �شبه النقية اإلى''الإمبراطورية'' التي 

ت�شيطر على اأرا�ٍش ''خارج'' حدودها الدولية 

التي حّددها قرار التق�شيم رقم 181، ووراء 

تلك التي فر�شتها من خالل اتفاقيات الهدنة 

لتها اإلى ''�شتاتو�ش كو'' في اأر�ش �شورية 
ّ
وحو

وم�شرية وفل�شطينية.

كان و�شع ال�شتاتو�ش كو الإ�شرائيلي 
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تر�شيخه لتفكيك الم�شاألة الفل�شطينية من خالل 

اإقامة ''الحكم الذاتي'' الذي ورد لأول مرة في 

الر�شائل المتبادلة ب�شاأن معاهدة كامب ديفيد 

بين م�شر واإ�شرائيل في �شنة 1979، والتي 

ت على �شرورة البدء بالمفاو�شات لتنفيذ 
ّ

ن�ش

الن�شو�ش المتعلقة بال�شفة الغربية وقطاع 

غزة خالل �شهر من تبادل وثائق الت�شديق 

بين الطرفين. وورد في ن�ش الر�شالة المتفق 

عليها بين بيغن وال�شادات ب�شاأن الحكم الذاتي 

في ال�شفة الغربية وغزة، وب�شاأن المفاو�شات 

من اأجل تنفيذه: ''هدف المفاو�شات هو 

التفاق قبل اإجراء النتخابات على الترتيبات 

الخا�شة باإقامة �شلطة الحكم الذاتي المنتخبة 

)المجل�ش الإداري(، وتحديد �شلطاتها 

وم�شوؤولياتها، والتفاق على ما يرتبط بذلك 

من م�شائل اأُخرى. وفي حالة اإذا ما قرر 

الأردن عدم ال�شتراك في المفاو�شات 

ف�شتجري المفاو�شات بين م�شر واإ�شرائيل''؛13 

واأي�شًا: ''وتتفق الحكومتان على اأن تتفاو�شا 

ب�شفة م�شتمرة وبح�شن نية من اأجل النتهاء 

من هذه المفاو�شات في اأقرب تاريخ ممكن. 

كما تتفق الحكومتان على اأن الغر�ش من 

المفاو�شات هو اإقامة �شلطة الحكم الذاتي في 

ال�شفة الغربية وغزة من اأجل تحقيق الحكم 

الذاتي الكامل لل�شكان.''14

في اإثر هذا التفاق حققت اإ�شرائيل خطوة 

اإ�شافية في تثبيت مبداأ ''ال�شتاتو�ش كو'' 

كتخوم متحركة، وفي النتقال من حدود 

التق�شيم اإلى خطوط الهدنة، ثم اإلى اقتراح 

''الحكم الذاتي''، وجاء هذا كانت�شار ا�شتثنائي 

لإ�شرائيل التي نجحت في تحييد اأكبر جي�ش 

عربي وتحويل ''اأم الدنيا'' اإلى مجرد متفرجة 

في البدايات، ثم اإلى و�شيط لنقل الر�شائل 

ورعاية اتفاقيات الهدنة، ووقف اإطالق النار 

ق ال�شعف العربي 
ّ
يتو�شع في موازاة تعم

وتزايد الإحباط ال�شعبي من اأداء الأنظمة 

العربية بعد هزيمتها القا�شمة في �شنة 

1967. فقد عززت الهزيمة من �شورة الأنظمة 

في المخيال ال�شعبي العربي كاأنظمة فا�شلة، 

وُكتبت في هذا الإطار اآلف الأبحاث 

والدرا�شات عن الهزيمة، وُنظمت الق�شائد التي 

لها م�شوؤولية النهيار العربي، 
ّ
تهجوها وتحم

وباتت ق�شائد نزار قباني ومظّفر النواب 

ومحمود دروي�ش و�شميح القا�شم وغيرهم عن 

الهزيمة والأنظمة العربية جزءاً من الثقافة 

العربية العامة التي تعك�ش م�شاعر الحتقار 

تجاه هذه الأنظمة. ومع اأن نتائج حرب 

1973 �شاهمت قلياًل في رفع معنويات 

ال�شعوب العربية، اإّل اإن اتفاق كامب ديفيد في 

19 اأيلول/�شبتمبر 1978، وخروج م�شر من 

المواجهة، غّذيا مجدداً م�شاعر الخيبة من هذه 

قا م�شاعر الغ�شب والإحباط 
ّ
الأنظمة، وعم

تجاهها. وفي مقابل ترّهل الأداء العربي 

وفقدان �شدقية الأنظمة، كانت اإ�شرائيل تعمل 

بن�شاط في �شبعينيات القرن المن�شرم لت�شييد 

''�شتاتو�ش كو'' جديد عبر تغيير الوقائع على 

الأر�ش من خالل تو�شيع ال�شتيطان وتهويد 

ك من جديد حدودها مع كل 
ّ
القد�ش، وتحر

م�شتعمرة جديدة تزرعها في الأر�ش المحتلة، 

ومع كل قانون جديد ت�شّنه لتجذير �شيا�شاتها، 

مترجمة ب�شكل فعلي معنى ال�شيا�شة كا�شتمرار 

للحرب بو�شائل اأُخرى.

مبداأ التطبيع: املال يف مقابل 

احلماية

قاي�شت اإ�شرائيل الأرا�شي الم�شرية 

المحتلة باتفاق كامب ديفيد الذي و�شعت فيه 

خطاطات ال�شتاتو�ش كو الذي تعمل على 
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وفيه تحاط حروب الأنظمة التي اأنهكت 

�شعوبها كحرب الخليج الأولى والثانية 

ببهرجات خطابية عن فل�شطين، وفي ظّله 

ُتحاك الموؤامرات، وُت�شتنبت الميلي�شيات تحت 

�شعار دعم الق�شية، وُت�شرب الأحزاب 

والحركات بع�شها ببع�ش، وتواجه الأنظمة 

بع�شها بع�شًا. و�شواء اتخذت الأنظمة مواقف 

براغماتية اأو راديكالية، اأو اعتمدت خطابًا 

ناريًا اأو مت�شاوقًا، اأو دعمت بالمال وال�شالح 

منظمات فل�شطينية اأو قمعتها وحا�شرتها، 

فاإن فل�شطين كانت في قلب ال�شراعات 

تتنازعها الجهات كلها وتح�شوها بما تريد من 

معاٍن ودللت. وفي موازاة حالة ال�شراع هذه 

كانت تتعمق ال�شروخ وال�شراعات بين الأنظمة 

العربية وداخلها وتجاهها، وكان التفوق 

الإ�شرائيلي الع�شكري، وتو�شيع ''ال�شتاتو�ش كو'' 

ودفع حّده با�شتمرار، تن�شط وتتعاظم 

با�شتمرار. و�شاهم ف�شل تجربة منظمة التحرير 

في الأردن ولبنان، في نقل الق�شية 

رة و�شعب 
َ
الفل�شطينية من ق�شية اأر�ش م�شتعم

اء ال�شتالب والقهر، 
ّ
ر يعاني يوميًا جر

َ
م�شتعم

ال اأوجه 
ّ
اإلى حقل دللت متناق�ش وحم

متبدلة، اإذ �شارت فل�شطين تعني ال�شتالب 

والظلم من جهة، و''�شعاراً'' مقطوعًا عن معناه 

ت�شتخدمه الأنظمة والتكتالت والأحزاب 

والمنظمات الع�شكرية المتعددة والمت�شارعة 

لغايات متناق�شة، من جهة ثانية.

اأفرزت جدلية تعويم الق�شية الفل�شطينية 

عبر قطعها عن اأ�شبابها وتحويلها اإلى حقل 

دللت خالفية، ووجود اأنظمة عربية م�شغولة 

ببقائها وخائفة على وجودها وم�شتقبلها 

ومهددة في خريطة جيو - ا�شتراتيجية 

متنازعة، اأجواء مالئمة لإ�شرائيل لال�شتمرار 

في تحريك ''ال�شتاتو�ش كو'' وتمديده وتو�شيعه 

لحقًا. لقد اأ�شبح اتفاق كامب ديفيد اأول 

اعتراف عربي باأن ''ال�شتاتو�ش كو'' الذي 

تفر�شه اإ�شرائيل يتحول اإلى حقيقة على 

الأر�ش، ولذلك فاإنه ي�شكل فعليًا بداية 

النهيار العربي العام وتفّكك ''الموقف العربي'' 

ه بالقطعة، وُتدار اإ�شرائيليًا 
َ

اإلى اأجزاء تواج

وفق �شّلة خيارات متعددة.

وف�شاًل عن اأثره ال�شتراتيجي في الخريطة 

الجيو – ا�شتراتيجية، وعن تذويته لل�شتاتو�ش 

كو الإ�شرائيلي المتحرك، فاإن اأثره الذي ل يقّل 

كارثية هو تحويل الق�شية الفل�شطينية، ولأول 

مرة، من ق�شية اإجماع – ولو �شورية، اإذ ان 

التعاون بين اإ�شرائيل وبع�ش الأنظمة مثلما 

ك�شفت الدرا�شات لحقًا بداأ باكراً جداً - اإلى 

ق�شية خطابية خالفية، تتاأرجح المواقف 

ن يدعو اإلى تحرير كامل التراب، 
َ
منها بين م

ن يدعو اإلى اتفاقيات بروح ''الأر�ش في 
َ
وم

مقابل ال�شالم''، واآخر ينادي بالتوافق مع 

الوليات المتحدة، واآخر ينادي بالتحالف مع 

التحاد ال�شوفياتي. وفي خ�شم ال�شراعات 

ل الخالف على ق�شية فل�شطين اإلى ناظم 
ّ
تحو

لخطاب متعدد التجاهات: داخلي لالأنظمة 

العربية في مقابل �شعوبها، وخارجي فيما 

بينها، ودولي اأمام الجهات الدولية، وباتت 

الم�شاألة الفل�شطينية بانثيونًا رمزيًا يتم دخول 

بوابته با�شتمرار لتعميد ال�شيا�شات الداخلية 

والخارجية ''اأيديولوجيًا''، وفيه يتم اإقامة 

طقو�ش ''تحليل'' )من حالل( من خالل 

المقولت المتناق�شة والممار�شات المتباينة 

التي تحمل في الوقت ذاته ال�شيء ونقي�شه. 

ففي هذا البانثيون �شارت ُتعتمد ممار�شات 

القمع الداخلي لل�شعوب با�شم الق�شية الكبرى، 

ر لمواجهة 
َّ
واأ�شبحت النقالبات الع�شكرية تبر

''الموؤامرات''، والجرائم ُتغ�شل با�شم ''التحرير''، 
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العالقات بين الإمارات واإ�شرائيل بعد اأقل من 

�شهر ون�شف �شهر من الموعد الذي اأعلنه 

نتنياهو لفر�ش ال�شيادة الإ�شرائيلية على 

الم�شتعمرات و�شم الأغوار، بما يعني تحويل 

واقع الأبارتهايد من واقع بفعل الأمر الواقع 

اإلى واقع قانوني. وجاء ذلك على خلفية وجود 

اإدارة اأميركية يقودها دونالد ترامب تعتمد 

المبداأ التجاري كمبداأ �شيا�شي مقطوع عن اأي 

اأخالق �شوى الربح والخ�شارة والمقاي�شة، 

وفي ظل التماهي المطلق لالإدارة الأميركية 

وبطانتها الإفنجيلية مع اليمين الإ�شرائيلي 

ال�شتيطاني. وحمل الإعالن وعوداً باتفاقيات 

اإ�شافية مقبلة، وفعاًل ان�شمت البحرين بعد 

عدة اأ�شابيع، ثم ال�شودان والمغرب. وفي ظل 

تحويل الم�شاألة الفل�شطينية، مثلما ذكرت، اإلى 

ق�شية خالفية وحقل دللت متناق�ش، اأعلنت 

الإمارات اأن هذا التفاق جاء في مقابل 

توقيف ال�شم، الأمر الذي يعني اأنها فعليًا 

ا 
ّ
قامت بهذه الخطوة لم�شلحة الفل�شطينيين، اأم

الم�شادر الإ�شرائيلية فاأعلنت من جهتها اأن 

ال�شم تم تاأجيله لثالثة اأعوام، لكنه لم ي�شقط 

عن الطاولة. وقد تناق�ش هذا الموقف مع 

قيام الإمارات بتوقيع اتفاقيات تعاون 

اقت�شادي وتبادل تجاري وثقافي واأمني مع 

اإ�شرائيل تتجاهل ''الخط الأخ�شر''، وتتعامل 

فعليًا مع اإ�شرائيل على مبداأ ''اأر�ش اإ�شرائيل'' 

الذي يقع في قلب مخطط ال�شم وي�شكل 

حا�شنته الأيديولوجية. ففي الثامن من 

�شباط/فبراير 2021 اأعلن ''مجل�ش ا�شتيطان 

ال�شامرة'' توقيع اتفاقيات تعاون بين 

مجموعة من ال�شركات ال�شتيطانية التي 

اأقامت م�شانعها في الأرا�شي المحتلة منذ 

�شنة 1967، وبين �شركة اإماراتية للتوزيع، 

وذلك من اأجل ا�شتيراد منتوجاتها من الع�شل 

اإلى مناطق جديدة؛ فبعد توقيع اتفاق 

المبادىء في �شنة 1993 ''اأو�شلو'' وتاأجيل 

ق�شايا الحل الدائم التي ت�شم ال�شتيطان 

والقد�ش والالجئين اإلى الحل النهائي، وفي 

ظل ف�شل التفاق في الو�شول اإلى الحل الدائم 

بعد خم�شة اأعوام، اأ�شبحت اإ�شرائيل تعمل على 

تحويل الكتل ال�شتيطانية اإلى جزء من 

''�شتاتو�ش كو'' عبر اإزاحة النقا�ش من تفكيك 

الم�شتعمرات كاملة اإلى الحديث عن تبادل 

الأرا�شي، والذي �شار بالتدريج بمثابة 

اعتراف �شبه ر�شمي باأن الم�شتعمرات حقيقة ل 

تتغير، ف�شاًل عن العمل الحثيث على قلب 

الواقع في القد�ش في ا�شتمرار لم�شعى تحويلها 

اإلى عا�شمة الدولة على الرغم من القرارات 

الدولية بعد النكبة. ومع عدم وجود اأي 

محا�شبة دولية، فاإن اإ�شرائيل ا�شتمرت في 

تحريك ''ال�شتاتو�ش كو'' لي�شمل، عالوة على 

الم�شتعمرات، �شم الأغوار ورف�ش عودة 

الالجئين.

ومع انفجار الربيع العربي وتزايد مخاوف 

الأنظمة على م�شيرها، وفي ظل تفكيك الخطر 

الذي مّثلته الجيو�ش العربية التقليدية 

بالقطعة، بدءاً من تحييد م�شر عبر اتفاق 

كامب ديفيد، ثم انهيار الجي�ش العراقي بعد 

الحتالل الأميركي، وتحييد الأردن بعد 

معاهدة وادي عربة، واأخيراً انكفاء الجي�ش 

ال�شوري على ق�شاياه الداخلية، اإلى جانب 

عرف
ُ
 ا�شتفحال ال�شراعات بين ما �شار ي

بـ ''المحور ال�شيعي'' والمحور ال�شّني''، اأ�شبحت 

الأجواء مواتية لمزيد من تعزيز ''ال�شتاتو�ش 

كو'' عبر تحويل الواقع على الأر�ش، اأي وجود 

�شلطة حكم محلي فل�شطينية خدماتية، اإلى حل 

نهائي.

جاء اإعالن ترامب عن اتفاقيات لتطبيع 
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بين اأنظمة متنازعة م�شغولة باأمنها وقلقة 

اإزاء وجودها وا�شتمراريتها، بحيث بات هذا 

الن�شغال والقلق ''دينامو'' ت�شنيع التحالفات 

و�شبطها. وفي هذا ال�شياق ''المخلخل'' �شرعت 

�شيا�شات اإ�شرائيل ال�شتعمارية و�شيرورة 

''ت�شييد �شتاتو�ش كو ''تتحول وفق مبداأ التخوم 

ع ب�شكل م�شتمر في مقابل نجاتها 
َّ
التي تو�ش

من اأي محا�شبة دولية، عالوة على عمق 

عالقتها ال�شتراتيجية مع القوى العظمى، 

اأكان ذلك مع الوليات المتحدة اأم الدول 

الكبرى الغربية، اإلى نقطة قوة اإ�شافية 

لم�شلحة اإ�شرائيل تدلل على متانتها، بحيث 

اأ�شبحت ''قوتها'' وا�شتقواوؤها عامل جذب 

لالأنظمة المرتبكة ل عامل نفور، بينما بات 

الفل�شطينيون عقبة وم�شكلة في وجه اإقامة 

التحالفات. من هنا يمكن اأن نلحظ اأن عمق 

التحالف مع اإ�شرائيل يرتبط بنيويًا مع تجاهل 

الفل�شطينيين، اإذ كلما تعمق التعاون اأكثر، 

جرى تبّني �شردية اإ�شرائيل تجاه ''الأر�ش'' 

و''ال�شالم'' اأكثر، وبالتوازي تجاهل ال�شردية 

الفل�شطينية واإرها�شاتها.

على خلفية هذا الم�شهد الذي تنزاح فيه 

اإ�شرائيل من موقع دولة العدو في البداية اإلى 

ِعد بالأمن والأمان، 
َ
موقع الحليف الذي ي

عة في عالقة غير 
ّ
تنخرط الأنظمة المطب

متكافئة يتم فيها تبادل ''الأمن''16 و''الحماية'' 

في مقابل التطبيع مع اإ�شرائيل في لحظتها 

المنت�شرة. فها هي اإ�شرائيل توافق على ن�شر 

القبة الحديدية في الخليج17 من اأجل مواجهة 

ما ي�شمى ''الخطر الإيراني''، وفي المقابل تفتح 

الإمارات بوابتها ال�شتثمارية والقت�شادية 

وت�شرعها اأمام اإ�شرائيل و�شط تبنٍّ عملي 

لمفهوم الأخيرة لفكرة ''اأر�ش اإ�شرائيل'' 

والتعامل مع المنتوجات الإ�شرائيلية و�شط 

وزيت الزيتون والطحينة،15 هذا في الوقت 

الذي تدير الجهات الفل�شطينية وحركة مقاطعة 

اإ�شرائيل و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ش 

العقوبات عليها )BDS( معركة من اأجل 

مقاطعة الم�شتعمرات، وفي موازاة قيام دول 

غربية بو�شع عالمة على منتوجات 

الم�شتعمرات ب�شكل مختلف عن منتوجات 

اإ�شرائيل في حدود الرابع من حزيران/يونيو.

في هذا ال�شياق ت�شكل ''اتفاقيات اأبراهام'' 

اإقراراً بانت�شار اإ�شرائيل في تد�شين مبداأ 

''ال�شتاتو�ش كو المتدرج'' الذي اأُعيد تر�شيمه 

وفق روؤية دولة ''اأر�ش اإ�شرائيل''، ووفق مبداأ 

تعميد دولة ''اأر�ش اإ�شرائيل'' كقوة اإقليمية 

تعمل بمنطق ''الإمبراطورية'' المنت�شرة التي 

توؤدي دور الحامية مع محيطها. لقد ذهبت 

الدول العربية اإلى التطبيع في لحظة ''ن�شوة'' 

اإ�شرائيلية وم�شعى لإنهاء الم�شاألة الفل�شطينية، 

ته �شم الم�شتعمرات 
ّ
وفي ظل اإعالن نتنياهو ني

ال�شغيرة والكبيرة وعدم ا�شتعداده تفكيك اأي 

منها حتى التي ُزرعت في قلب المناطق 

الفل�شطينية، و�شمن تحقيق خطة ترامب التي 

�شعت وفق ت�شورات اليمين، وتعاملت مع 
ُ
و

الوقائع الإ�شرائيلية كنقطة انطالق ل مو�شوع 

خالف، وكحقائق ل ق�شايا تفاو�ش. اأي اأن 

التفاقيات جاءت في لحظة ''ا�شتقواء'' 

و''انت�شاء'' و�شعور بالقدرة والقوة الإ�شرائيلية 

التي ت�شكل ال�شورة ال�شالبة لتحطيم الحلم 

الفل�شطيني بالتحرر واإنهاء الحتالل وتقرير 

الم�شير.

بين اأقطاب ال�شتقواء الإ�شرائيلي وتجاهل 

جميع القرارات الدولية وم�شاعي تحطيم الحلم 

الفل�شطيني انبلجت ''اتفاقيات اأبراهام''، 

لتعك�ش عالقات قوة اإقليمية مختلة تتمو�شع 

فيه ''دولة اأر�ش اإ�شرائيل'' كقوة ع�شكرية ثابتة 
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وف�شاًل عن جميع المعاني المرتبطة 

بتعامل اإ�شرائيل مع ''ال�شتاتو�ش كو'' كتخوم 

ت�شرعنها باتفاقيات مع الدول العربية، فاإن 

''اتفاقيات اأبراهام''، من حيث ت�شميتها، 

عة 
ّ
تن�شوي على اإقرار من جانب الدول المطب

بالعتراف بال�شردية ال�شهيونية كاملة وحّقها 

في فل�شطين، والتي تتلخ�ش بادعاء العودة اإلى 

الأر�ش التي وعد اللـه بها ن�شل اإبراهيم من بني 

اإ�شرائيل من جهة، وادعاء اأن ال�شراع مع 

الفل�شطينيين لم يكن يومًا �شراعًا قوميًا ول 

ا�شتعماريًا من جهة اأُخرى، واإنما �شوء فهم 

ثقافي وديني ورف�ش ''طفولي'' ناتج من �شوء 

ف فل�شطيني، اإذ يتم وفق هذا المنطق 
ّ
ت�شر

اإحالل الثقافة مكان ال�شيا�شة وا�شتبعاد كل ما 

يرتبط بها من م�شائل متعلقة بالأر�ش 

وال�شكان والحتالل، وبالتالي، محو الخط 

الأخ�شر والتعامل مع اإ�شرائيل مثلما تمّثل 

نف�شها وفق ''ال�شتاتو�ش كو'' الذي و�شعته �شواء 

في الخليل، اأو الحرم ال�شريف، اأو م�شتعمرات 

الجولن، اأو بوؤر ال�شتيطان اأينما تكن. اإن 

ا�شتبدال ال�شيا�شة بالثقافة هو ا�شتبدال 

ا�شتراتيجي ي�شمح باأن ي�شتري اأمير اإماراتي 

فريق ''بيتار'' وهو اأكثر فريق عن�شري في 

اإ�شرائيل، وي�شمح اأي�شًا بعقد �شفقات بين 

الإمارات وبين �شركات وم�شانع تعمل في 

الم�شتعمرات من دون اأن ي�شّكل ذلك اأي حرج. 

تجاهل لأي فوارق بين منتوجات الم�شتعمرات 

ومنتوجات داخل الخط الأخ�شر. اإن عالقات 

التطبيع هذه ت�شتبطن عمليًا النتقال من مبداأ 

الأر�ش في مقابل ال�شالم الذي تم تبّنيه في 

اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة وادي عربة اإلى 

مبداأ الحماية في مقابل المال. واإذا اأخذنا 

ّقعت تحت 
ُ
بعين العتبار اأن هذه التفاقيات و

و�شاية ترامب الذي يرى اأن ال�شيا�شة هي �شكل 

من اأ�شكال التجارة، فاإن معادلت المقاي�شة 

في اتفاقيات التطبيع تخ�شع اأي�شًا لمبداأ 

الحاجة والثمن، وتتبدل مركباتها وفق 

�شياقاتها، في�شبح التطبيع في مقابل الغذاء 

لدولة تعي�ش على حافة الجوع كال�شودان هو 

المبداأ الناظم للعالقة، بينما ي�شبح الإقرار 

ب�شلطة المغرب على ال�شحراء الغربية، حتى لو 

ناق�ش هذا القرارات الدولية كلها، هو الثمن 

الذي يقدَّم في مقابل التطبيع.

في اتفاقيات التطبيع كلها التي تم 

توقيعها تحت م�شمى ''اتفاقيات اأبراهام'' اأدت 

اإ�شرائيل دوراً �شبيهًا بدور الإمبراطوريات 

التقليدية، وهو توفير الحماية لكيانات قلقة 

اأمنيًا و�شيا�شيًا وداخليًا في اأماكن بعيدة 

ومترامية من دون الحاجة اإلى وجودها ب�شكل 

، بل من خالل التعاون الذي 
ّ
ع�شكري فج

تحّدده هي وت�شع �شروطه: ل تنازل عن 

اأرا�ٍش؛ ل تنازل عن ال�شيطرة على القد�ش؛ ل 

تنازل عن ال�شتيطان؛ ل اإنهاء لالحتالل.
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