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�شلحـت*

حرب  1967يف �سياقها الإ�رسائيلي

جاء

احتفال �إ�سرائيل هذه ال�سنة ( ،)2017بمنا�سبة مرور ن�صف قرن على حرب حزيران/يونيو ،1967
ت�ضمنه من مظاهر ومواقف ،لي�ؤكد ا�ستمرار الم�شروع ال�صهيوني الكولونيالي الهادف �إلى
وما
ّ
ال�سيطرة على فل�سطين التاريخية ومنع �إقامة دولة فل�سطينية .وبهذا المنطق حدد رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
بنيامين نتنياهو في الخطاب الذي �ألقاه خالل مرا�سم �أقيمت في القد�س في  ،2017/6/5مواقفه �إزاء م�صير
ال�ضفة الغربية والقد�س ،وتجاه العملية ال�سيا�سية المتعثرة بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين.
فقد �أكد نتنياهو �أن �أهم نتائج تلك الحرب يتمثل في ''العودة �إلى ربوع وطننا التي ُف�صلنا عنها منذ �أجيال
نكف عن اعتبارها قلب وطننا'' ،م�شيراً �إلى �أن هذه العودة هي بمثابة ''تحقيق للعدالة وممار�سة
كثيرة ،لكننا لم ّ
لحق'' ،و�إلى �أنه ''�إلى جانب الرغبة في التو�صل �إلى ت�سوية مع جيراننا الفل�سطينيين ،ف�إننا �سنوا�صل الحفاظ
ّ
على م�شروع اال�ستيطان وتعزيزه ''.وكرر نتنياهو �أن ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي لي�س �صراع ًا على �أر�ض،
وال على �إقامة دولة فل�سطينية ،و�إنما على ''�إبادة دولة'' ــ �إ�سرائيل ــ ومنع �إقامتها طوال ع�شرات االعوام ،ثم
تخريبها بعدما �أقيمت .وبالتالي ،ف�إن ''على دول العالم �أن تطالب الفل�سطينيين ،مثلما نطالب نحن ،وب�أو�ضح
�شكل ،باالعتراف �أخيراً بالدولة اليهودية التي هي الدولة القومية لل�شعب اليهودي ،والتخلي عن مطالبهم وما
ي�سمونه حق العودة ،واالعتراف بحقنا في العي�ش هنا في بلدنا'' (الموقع الإلكتروني لديوان رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية).
وعلى �أعتاب هذه الذكرى كتب يو�سي �أحيميئير ،وهو �سيا�سي ومفكر يميني ورئي�س تحرير مجلة ''ه�ؤماه''
[''الأمة''] الف�صلية ال�صادرة عن ''محفل جابوتن�سكي'' ،افتتاحية العدد  205من هذه المجلة الذي ُخ ّ�ص�ص لذكرى
مرور ن�صف قرن على حرب  ،1967والتي يتج�سد مدلولها الأبرز فيما يمكن اعتباره ''ت�سويق �ضم'' مناطق ال�ضفة
الغربية �إلى �إ�سرائيل ،من خالل الدعوة �إلى عدم ترك م�س�ألة �أرا�ضي ال�ضفة (وتحديداً �أرا�ضي ما ُيعرف بـ ''المنطقة
ج'') كم�س�ألة خالفية يجب التفاو�ض ب�ش�أنها ،وطرح م�س�ألة ''الحق التاريخي لل�شعب اليهودي في هذه المناطق
ب�صورة حازمة على ب�ساط البحث'' ،وهو في ر�أيه ''الحق الذي يجب �أن يتغلب ويتفوق على �أي حق �آخر لل�سكان
وتحث االفتتاحية على عدم االكتفاء بالتركيز على الم�صلحة الأمنية
الأ�صليين غير اليهود في بقاع هذا البلد''.
ّ
يتفهم
الإ�سرائيلية ،على الرغم من �أنها ُتعتبر م�صلحة مهمة في حد ذاتها ،نظراً �إلى �أن المجتمع الدولي الذي ّ
المطالب الأمنية لإ�سرائيل ،يربطها باالن�سحاب �إلى خطوط �سنة  1967و�إقامة دولة فل�سطينية.
هذا الكالم يعيد حرب � 1967إلى �سياقها الإ�سرائيلي �ضمن الم�شروع الكولونيالي ال�صهيوني .وهذا ال�سياق
بمن في ذلك باحثون �إ�سرائيليون قد يكون �أبرزهم
على وجه التحديد لم يكن خافي ًا عن �أعين باحثين كثيرينَ ،
عالم االجتماع غر�شون �شافير الذي كتب درا�سة عن تلك الحرب ظهرت قبل نحو ربع قرن في كتاب ''المجتمع
الإ�سرائيلي :وجهات نظر نقدية'' (.)1993
* كاتب وباحث فل�سطيني.
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تطرف
وفق ًا لما يقوله �شافير ،ف�إن حرب � 1967شكلت �إ�شارة البداية� ،أو هي بمثابة تمهيد لمزيد من ّ
الم�شروع الكولونيالي ال�صهيوني في فل�سطين .وبعد هذه الحرب �أ�صبحت الطريق �سالكة �أمام �إقدام قباطنة هذا
�سماه ''نموذج اال�ستيطان الكولونيالي المج ّز�أ'' ــ وهو نموذج جرى تطبيقه �ضمن تخوم
الم�شروع على تنحية ما ّ
''الخط الأخ�ضر'' (حدود اتفاقيات الهدنة ل�سنة  ،)1949تم�شي ًا مع ظروف يمكن اعتبارها ''خا�صة'' ،وتعود
عن�صري الجغرافيا والديموغرافيا في �سيرورة هذا الم�شروع ــ وا�ستبداله بنموذج
�أ�سا�س ًا �إلى ال�صلة بين
َ
ا�ستيطان كولونيالي �آخر ي�ستند �إلى �سيطرة مجموعة الم�ستوطنين اليهود على ال�سكان المحليين� ،أو �إلى طرد
ه�ؤالء ال�سكان من جميع المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة الم�ستوطنين .بكلمات �أُخرى انقطعت ال�صلة �أو الرابطة بين
المرك َبين الديموغرافي والجغرافي ،واللتان كانتا قيداً على عملية اال�ستيطان الكولونيالي ال�صهيوني في
ّ
�إحدى مراحلها .وما �أتاح �إمكان ذلك ،بطبيعة الحال ،هو ال�سيطرة الأمنية على تينك المنطقتين (ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ،وكذلك التفوق الع�سكري لإ�سرائيل ،الأمر الذي كان الم�ستوطنون اليهود مفتقرين �إليه في فترة
ما قبل �إقامة الدولة� ،أي ما قبل �سنة  .1948وبهذا ،ف�إن ''نموذج اال�ستيطان الطاهر المحدود'' �أخذ ُيخلي مكانه
لنموذج �آخر هو ''اال�ستيطان الطاهر المطلق'' ،والذي كانت منظمة ''غو�ش �إيمونيم'' اال�ستيطانية المتطرفة �أول
َمن بد�أ بتطبيقه في المناطق الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة  .1967ومع هذا التطور بد�أ يت�شكل ت�شابه وا�ضح
بين اال�ستيطان الكولونيالي الإ�سرائيلي في المناطق المحتلة منذ �سنة  ،1967وبين حركات ا�ستيطان
كولونيالية �أوروبية �سابقة في مناطق متعددة من العالم.
ويعتقد �شافير �أن م�صدر اال�ستقطاب الأيديولوجي ــ ال�سيا�سي الذي حدث في المجتمع الإ�سرائيلي بدءاً من
�سنة  1967فيما يتعلق بالموقف من المناطق الفل�سطينية التي اح ُتلت في تلك ال�سنة ،يعود �أ�سا�س ًا �إلى خالف
بين م�ؤيدي نموذجين م�صغرين مختلفين لل�سيا�سة الكولونيالية �إزاء نموذج ''اال�ستيطان الطاهر'' :فمن جهة
هناك م�ؤيدو النموذج الطاهر المحدود ،الذين هم على ا�ستعداد للتنازل عن مناطق جغرافية في مقابل تحقيق
''التجان�س الإثني'' ،ومن جهة �أُخرى هناك م�ؤيدو النموذج الطاهر المطلق ،الذين يطمعون في االنت�شار على
جميع المناطق الجغرافية ،مفتر�ضين �أن ال�سكان الفل�سطينيين يمكن ال�سيطرة عليهم �أو طردهم .بكلمات �أُخرى،
�إن الخالف هو بين الذين ي�ؤيدون الخ�صو�صية ــ الح�صرية اليهودية و�إن ب�أ�صناف متنوعة ،ال بين م�ؤيدي هذه
ال.
الخ�صو�صية ــ الح�صرية وبين معار�ضيها جملة وتف�صي ً
عملي ًا� ،إن حكومات �إ�سرائيل بعد �سنة  ،1967بدءاً بالحكومات التي كانت برئا�سة حزب ''العمل''� ،ألغت
تق�سيم ''�أر�ض �إ�سرائيل'' (فل�سطين) الذي ن�ش�أ بعد حرب  .1948و''برنامج �ألون'' الذي �ش ّكل هادي ًا ومر�شداً
عد تحت ت�أثير الح�سابات الديموغرافية ــ
لمبادرات اال�ستيطان من طرف حزب ''العمل'' بعد حرب حزيران/يونيو� ،أُ ّ
الجغرافية القديمة لحركة العمل .وكانت غاية هذا البرنامج هي تر�سيخ وجود �إ�سرائيلي ثابت في المناطق
المعدة
حد �أدنى من ال�سكان الفل�سطينيين في تخوم المناطق
ّ
اال�ستراتيجية في ال�ضفة الغربية ،من خالل �إبقاء ّ
لأن تبقى خا�ضعة ل�سيطرة �إ�سرائيل ،ولذا ،تمحور البرنامج حول ت�شجيع اال�ستيطان اليهودي في غور الأردن
ذي الكثافة ال�سكانية المنخف�ضة .ومع ذلك ،ف�إن �إحدى الحكومات برئا�سة حزب ''العمل'' �صادقت على �إقامة
الم�ستعمرات ''غير ال�شرعية'' في منطقة ''غو�ش عت�سيون'' والخليل (ومن هذه الم�ستعمرات ظهر ،في فترة الحقة،
تو�سع �إقليمية
زعماء منظمة ''غو�ش �إيمونيم'' المذكورة) .وبهذه الم�صادقة
''انجرت'' تلك الحكومة وراء �سيا�سة ّ
ّ
جغرافية بالتق�سيط �أو على مراحل ،كما جرى تو�سيع المناطق الم�شمولة في ''برنامج �ألون'' ،بمقدار كبير ،في
�سنة  ،1973عبر ''برنامج غليلي'' الأكثر غلواء ،وحدثت بالتدريج نقلة كبيرة في المفاهيم والت�صورات ال�سابقة
ب�ش�أن المناطق الحدودية واال�ستيطان ،بدءاً باال�ستيطان الأمني ،مروراً باال�ستيطان ذي الدوافع الدينية ــ
الم�سيانية ،وانتهاء با�ستيطان الأطراف غير الأيديولوجي.
وفي ر�أي �شافير ،ف�إنه يمكن الوقوف على التغيير البعيد الأثر في العالقات بين الإ�سرائيليين وال�شعب
العربي الفل�سطيني بعد �سنة  1967من خالل ثالثة مجاالت مهمة في �أي عملية ا�ستيطان كولونيالية ،هي
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مجاالت الأر�ض والعمل والديموغرافيا.
وفي مداخلة جديدة لإفرايم كام الباحث في ''معهد �أبحاث الأمن القومي'' في جامعة تل �أبيب بعنوان ''ماذا
تعلمت الأطراف العربية من حرب 1967؟'' ،ي�شير هذا الباحث ب�صورة خا�صة �إلى �أن الأطراف العربية بقيت
بعد عدة �أعوام من تلك الحرب تبحث عن �شتى ال�سبل لتجاوز �آثار الهزيمة .وبمقارنة ذلك مع الأو�ضاع الحالية
التي ت�سود العالم العربي يمكن القول �إن تغيرات مهمة ودراماتيكية طر�أت على مواقف هذه الأطراف ''�إذ من
ال�صعب �أن تجد زعيم ًا عربي ًا واحداً الآن يتب ّنى موقف ًا يقول ب�ضرورة هزيمة �إ�سرائيل'' ،على حد قوله .وفي هذا
ال�ش�أن �أ�شار �إلى �أن حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر � 1973أزالت و�صمة الهزيمة في �سنة  ،1967لكنها في الوقت
عينه ''�أثبتت للأطراف العربية �أنه ي�ستحيل �إلحاق الهزيمة ب�إ�سرائيل''.
وقدم كام عر�ض ًا لتطور المواقف ال�سيا�سية والع�سكرية لدى كل من م�صر و�سورية والأردن ،منذ حرب
حزيران/يونيو  ،1967نتوقف عند �أبرزها:
 1ــ م�صر :بعد حرب � 1967أ�صبح �أمام م�صر خياران واقعيان :الأول ،خو�ض حرب ا�ستنزاف �ضد �إ�سرائيل،
والثاني ،القيام بعملية ع�سكرية محدودة (�شبيهة بتلك التي جرى القيام بها خالل حرب  .)1973وقد اختار
الرئي�س جمال عبد النا�صر الخيار الأولّ � .أما خليفته ،الرئي�س �أنور ال�سادات ،فا�ستقر قراره على اتباع الخيار
الثاني ،م�ضيف ًا �إليه عن�صرين جديدين هما� :أ ــ تطوير الخيار الع�سكري؛ ب ــ دمج الخيار الع�سكري �ضمن عملية
حربي  1967و 1973يجب �أن يتم باعتبارهما وحدة واحدة.
�سيا�سية .وبناء على ذلك ،ف�إن النظر �إلى َ
 2ــ �سورية� :أدت حرب � 1967إلى ''اعتراف �سوري برجحان توازن القوى بين �إ�سرائيل و�سورية لم�صلحة
الأولى ،و�إلى معرفة �أن �إ�سرائيل تهدد دم�شق انطالق ًا من ه�ضبة الجوالن المحتلة ''.لكن �سورية ظلت متم�سكة
بـ ''الخط المت�شدد'' حيال �إ�سرائيل لأ�سباب �أيديولوجية ،وب�سبب ''غياب �إكراهات مماثلة لتلك التي ا�ضطرت
م�صر �إلى انتهاج طريق الت�سوية ال�سيا�سية ،ومنها الأو�ضاع االقت�صادية الداخلية''.
و�أرجع كام �أ�سباب موافقة �سورية على ''التحادث مع �إ�سرائيل'' في �أوائل ت�سعينيات القرن الفائت �إلى ما
�سماه ''انهيار مفهوم الأمن ال�سوري''.
ّ
 3ــ الأردن :اعتبر كام �أن الأردن ''خ�ضع للتغيير الأكثر �أهمية'' الذي تر ّتب على حرب  ،1967م�شيراً �إلى �أن
�أبرز الدرو�س التي ا�ستبطنها الأردن بعد تلك الحرب هي ''التنازل عن خيار الحرب �ضد �إ�سرائيل واالتجاه نحو
خيار التعاي�ش ال�سلمي معها'' ،وكذلك ''التنازل عن ال�ضفة الغربية الذي تم التو�صل �إليه ب�صورة متدرجة �إلى �أن
�أُعلن ر�سمي ًا في �سنة ( ''1988المق�صود �إعالن العاهل الأردني الملك ح�سين ،فك االرتباط مع ال�ضفة الغربية).
وبات في �إقناع العرب با�ستحالة الق�ضاء على
وبح�سب كام ،ف�إن حرب  1967كان لها �إجما ًال دور حا�سم
ّ
�إ�سرائيل'' ،لأنها متفوقة ا�ستراتيجي ًا ،ولأنها تعتمد على الواليات المتحدة ''.وبعد هذه الحرب ''اختفى تعبير
وحل محله تعبير ت�صفية �آثار حرب  ،''1967كما ''انهار االئتالف العربي'' (''ي�سرائيل
ت�صفية �آثار حرب ّ ،1948
هيوم''.)2017/6/4 ،

مكانة الق�ضية الفل�سطينية
خيمت على �إحياء ذكرى مرور ن�صف قرن على حرب  1967ظالل الزيارة التي قام بها الرئي�س الأميركي
الجديد دونالد ترامب لمنطقة ال�شرق الأو�سط .ومع �أن وقائع تلك الزيارة لم تو�ضح عنا�صر ر�ؤية �إدارة ترامب
�إزاء ال�صراع الفل�سطيني ــ ا إل�سرائيلي� ،إ ّال �إنه يجوز اعتبار �أنها عك�ست ت�أييداً للموقف العربي المركزي فيما
تبن للموقف الإ�سرائيلي فيما يتعلق بال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي� ،أو
يتعلق بالبيئة الإقليمية ،و�ش ّفت عن ّ
تبن للر�ؤية الإ�سرائيلية حيال نقطة االنطالق نحو ت�سوية ال�صراع ،وهي الر�ؤية التي تحاول
على الأقل عن ّ
الدفع قدم ًا بما ي�سمى المقاربة الإقليمية.

حرب  1967يف سياقها اإلسرائيلي
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في �ضوء ذلك كان هناك تحليالت �إ�سرائيلية �شددت على �أن الجانب الفل�سطيني كان الغائب الأبرز في
زيارة ترامب للمنطقة و�إ�سرائيل ،لأن هذا الأخير تجاهل المو�ضوع الفل�سطيني خالل زيارته العربية ،وتجاهل
الحقوق الفل�سطينية في �أثناء زيارته لإ�سرائيل.
وفي المقابل ،ر�أت درا�سة جديدة �صادرة عن ''معهد �أبحاث الأمن القومي'' في جامعة تل �أبيب ،و�شارك في
معدلة لـ ''مفهوم الأمن
�إعدادها عدد كبير من الباحثين في هذا المعهد� ،أنه يجب على وجه ال�سرعة و�ضع �صيغة ّ
القومي الإ�سرائيلي'' في �ضوء العديد من التغيرات الإقليمية والدولية وكذلك التحوالت الداخلية ،بحيث
ت�ستجيب لهذه التغيرات والتحوالت ،نظراً �إلى �أن مبادئ المفهوم القديم التي و�ضعها رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية ووزير الدفاع الأول ديفيد بن ــ غوريون ،في خم�سينيات القرن الع�شرين المن�صرم ،لم تعد ت�ستجيب
لجميع ''التحديات الماثلة �أمام �إ�سرائيل في الوقت الحالي''.
وتتطرق الدرا�سة ،بين �أمور �أُخرى� ،إلى الو�ضع النا�شئ في منطقة ال�شرق الأو�سط في �إثر ''الربيع العربي''
الذي بد�أ بالثورة التون�سية في مطلع �سنة  ،2011وتح ّلل تداعياته ،لكن الأمر الالفت فيها يظل كامن ًا في
ت�سبب ب�إبعاد ال�صراع الفل�سطيني ــ ا إل�سرائيلي عن
توكيدها �أنه على الرغم من �أن ما ت�سميه ''الزلزال ا إلقليمي'' ّ
مركز الحلبة ،ف�إن هذا ال�صراع بقي ويبقى التحدي المركزي بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل ،م�شيرة �إلى �أنه �سيت�أثر كذلك
بـ ''توجهات �إقليمية م�ستجدة'' (موقع ''معهد �أبحاث الأمن القومي'' الإلكتروني).
كما تتناول الدرا�سة مجموعة من التغيرات االجتماعية والديموغرافية الجارية في �إ�سرائيل ،والتي ت�ؤدي
برمتها ،وبينها الفجوات االقت�صادية الآخذة في التعمق ،وات�ساع
في ر�أيها �إلى تغيير وجه ال�ساحة الداخلية ّ
دائرة الفقر ،و''الفجوات العقائدية'' التي تزداد عمق ًا بين اليمين و''الي�سار'' .وفيما يتعلق بهذه الأخيرة ،ف�إن
الدرا�سة تو�ضح �أن ''الخالفات بين اليمين والي�سار تتعلق �أ�سا�س ًا بال�سيا�سة التي يجب اتباعها تجاه
الفل�سطينيين ،وبالن�سبة �إلى م�ستقبل مناطق ال�ضفة الغربية'' ،وتخل�ص �إلى �أن ''هذه الخالفات تمنع �أي �إمكان
لتحديد غايات قومية ُيجمع عليها معظم ال�سكان في �إ�سرائيل''.
وفي �إطار تناول التحوالت ا إل�سرائيلية الداخلية ،تعتبر الدرا�سة �أن ظاهرة �شبكات التوا�صل االجتماعي
ت�ؤثر من جهة فيما ت�سميه ''الخطاب الديمقراطي'' ،ومن جهة �أُخرى ت�ؤدي �إلى ''�سطوع نجم'' قادة �شعبويين
يفتقرون �إلى �صفات الزعامة .ولي�س من المبالغة القول �إن رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية الحالي وزعيم اليمين
بنيامين نتنياهو ينتمي �إلى هذا ال�صنف من القادة .وقد قدمت �أحداث الفترة الأخيرة مزيداً من القرائن الدالة
على ذلك ،وفي طليعتها �آخر الم�ستجدات المتعلقة ب�إعادة هيكلة الم�شهد الإعالمي في �إ�سرائيل بما ي�ضمن ب�سط
ال�سيطرة المطلقة� ،إداري ًا و�سيا�سي ًا ،على و�سائل ا إلعالم ،وذلك عبر ت�أ�سي�س هيئة جديدة لتنظيم البث ا إل�سرائيلي
العام لتحل محل �سلطة البث القائمة.
ويندرج في هذا الإطار �أي�ض ًا ا�ستمرار الهجوم على المحكمة الإ�سرائيلية العليا وال�سلطة الق�ضائية ،والذي
انتقل رويداً رويداً من الم�سعى اليميني المحموم لتغيير �صورتهما �إلى المجاهرة العلنية بمرامي هذا التغيير،
وهي محا�صرتهما وتقلي�ص �صالحياتهما ،و''حتى و�ضعهما في مكانهما ال�صحيح وتو�ضيح حدودهما''،
تطبيق ًا لما تراه �أحزاب اليمين الإ�سرائيلي الحاكم وقادتها حيال ''�ضرورة �إعادة تر�سيم الحدود وتو�ضيحها
بين ال�سلطات الثالث وت�أكيد الف�صل بينها'' ،بزعم �أن ''ال�سلطة الق�ضائية'' (وخ�صو�ص ًا المحكمة العليا) تفر�ضان
''�أجندتهما'' على ال�سلطتين التنفيذية (الحكومة) والت�شريعية (الكني�ست) ،من خالل قراراتهما الق�ضائية ،وال
�سيما تلك التي تت�صدى للإجراءات الإدارية الحكومية المعادية لحقوق المواطن والإن�سان� ،أو للت�شريعات
القانونية المعادية للقيم الديمقراطية.
ومع �أهمية االنطباع العام الذي تثيره درا�سة ''معهد �أبحاث الأمن القومي'' ،تحديداً من خالل الت�أكيد �أن
الق�ضية الفل�سطينية كانت و�ستبقى ''التحدي المركزي'' بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل ،على الرغم من كل ما جرى
ويجري من تطورات داخلية و�إقليمية ودولية ،وكذلك فل�سطينية ،ال ُبد من االلتفات �إلى ما تقوله ورقة جديدة
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�صادرة عن �أحد مراكز الأبحاث اليمينية (''المركز المقد�سي لل�ش�ؤون العامة و�ش�ؤون الدولة'') ب�ش�أن ''التحول
المفاجئ'' الذي طر�أ على الخطاب ال�سيا�سي في �إ�سرائيل في مطلع �سنة .2016
حزبي الليكود والعمل وجدا نف�سيهما ــ فيما ت�صفه ب�أنه ''�إحدى الحاالت
وفق ًا لما ورد في هذه الورقة ،ف�إن َ
النادرة في التاريخ'' ــ يقفان في الجانب ذاته من المترا�س ،وذلك عندما �أقر الحزبان علن ًا ب�أنه في اللحظة
حل عبر المفاو�ضات مع الفل�سطينيين ا�ستناداً �إلى �صيغة
الزمنية الراهنة بات الهدف المتمثل في التو�صل �إلى ّ
''دولتين ل�شعبين'' ،بمثابة ''�سراب غير قابل للتحقيق''.
وفي ر�أي كاتب الورقة ،هير�ش غودمان ،ف�إن �أحد الأ�سباب التي تقف وراء ذلك يعود �إلى �أن كال الحزبين
الحظ �أن الفل�سطينيين تب ّنوا ما ُيعرف بـ ''الخطة ب'' ،التي ت�شمل �سيا�سة ترتكز على فر�ضية فحواها �أن الطريق
الأ�سلم للدفع قدم ًا نحو تحقيق الأهداف والم�صالح الفل�سطينية تكمن في القيام بجهود وم�ساع حثيثة من
جانب واحد في ال�ساحة الدولية ،وتكري�س الواقع القائم ،وذلك عبر القيام ب�أعمال ا�ستنزاف عنيفة ،ونزع
ال�شرعية عن �إ�سرائيل ومقاطعتها .فمن وجهة نظر الفل�سطينيين ،ف�إن مثل هذه الأعمال والن�شاطات من �ش�أنها
�أن ت�ضعف �إ�سرائيل في ال�ساحة الدولية ،و�أن ُتبقي ال�صراع الإقليمي مدرج ًا في الأجندة بهدف الت�سبب بانق�سام
داخلي و�إ�ضعاف المجتمع ا إل�سرائيلي.
كما يتفق الحزبان الرئي�سيان في �إ�سرائيل حالي ًا ــ بح�سب ما يقول الكاتب ــ على �أن هدف الفل�سطينيين
الحقيقي لم يعد حل ''دولتين ل�شعبين'' ،ا�ستناداً �إلى مبد�أ مقاي�ضة الأر�ض بال�سالم ،وعلى �أن الفل�سطينيين
معنيون الآن ب�أن يروا في نهاية العملية واقع ًا يقوم على ''دولة واحدة ي�صبحون فيها هم الأكثرية ،و�أ ّال يكون
لإ�سرائيل وجود كدولة يهودية وديمقراطية'' (موقع ''المركز المقد�سي لل�ش�ؤون العامة و�ش�ؤون الدولة''
ا إللكتروني).
و�إذا كان هذا الكالم الذي ال يمكن دح�ضه في مجال الت�شخي�ص الدقيق لواقع حال الحزبين الإ�سرائيليين
الرئي�سيين وموق َفيهما من الق�ضية الفل�سطينية ،يعني �شيئ ًا ،ف�إنه يعني �أكثر من �أي �شيء �آخر �أن جوهر تعامل
مر�شح ،على الأقل في الأفق المنظور ،لأن يتطور في اتجاه
هذين الحزبين مع ذلك ''التحدي المركزي'' غير ّ
التجاوب مع التطلعات الفل�سطينية حتى في حدودها الدنيا.

تغريات �إ�رسائيلية داخلية
أعدها طاقم ''معهد �سيا�سة ال�شعب
فيما يتعلق بالتغيرات الإ�سرائيلية الداخلية ،نتوقف عند ورقة جديدة � ّ
اليهودي'' (�أ�س�سته ''الوكالة اليهودية'') ،على �أعتاب م�ؤتمره ال�سنوي الذي ُعقد �أخيراً ،والتي �أجمل فيها �أحدث
تعبر عنه ،واتجاهات ت�أثيراتها المحتملة في م�ستقبل �إ�سرائيل
التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها وما ّ
واليهود في العالم ،كما حاول ا�ست�شراف ت�أثير التطورات الجارية في �إ�سرائيل في ماهية تعامل العالم الغربي،
نظراً �إلى كونها تر�سم جوهر المالمح الم�ستقبلية إل�سرائيل ،وال �سيما في المدى المنظور.
وقامت الورقة بتحليل �سيرورتين مت�صلتين من ناحي َتي المبنى والمعنى :الأولى� ،سيرورة ازدياد قوة
اليمين ونفوذ تيار القومية الدينية في �إ�سرائيل ،والثانية� ،سيرورة التغيرات الديموغرافية التي طر�أت على
�إ�سرائيل ،وهما �سيرورتان �سبق �أن تناولناهما عدة مرات.
ووفق ًا لما ت�شير �إليه الورقة ،ف�إن �أحد جوانب ال�سيرورة الثانية يتمثل في تغير تركيبة ال�سكان اليهود في
التدين ،من ناحية تزايد عدد اليهود الحريديم (المت�شددين ديني ًا) والمتدينين ،في مقابل �ضعف
�إ�سرائيل ب�سبب ّ
الو�سط المحافظ ،وت�ضا�ؤل �أعداد العلمانيين.
والنتيجة الأبرز المترتبة على تداخل هاتين ال�سيرورتين ،مثلما ت�ؤكد الورقة ،تتج�سد في تعزز النظرة التي
تميل �إلى ر�ؤية �أن دولة �إ�سرائيل يجب �أن تعك�س ''الم�صلحة اليهودية'' فوق �أي م�صالح �أُخرى .وبلغة الورقة،
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''ف�إن ال�صهيونية الدينية ت�سعى لإعادة بلورة �أ�سا�س ال�صالحية الفكرية ــ الأخالقية الذي تم بناء م�ؤ�س�سة
القانون ا إل�سرائيلية عليه ،ولأن تغر�س في هذا ا إلطار تعبيراً �أكبر عن المبادئ الم�ستمدة من عالم الديانة
والتراث اليهوديين ،بد ًال من المبادئ الم�ستمدة من العالم العلماني ــ الليبرالي ــ الكوني''.
وت�سجل الورقة �أن ال�صهيونية ــ الدينية ت�سعى لتنفيذ م�سعاها هذا من خالل كتلة ''البيت اليهودي''
و�شخ�صيات دينية بارزة في حزب الليكود الحاكم ،كما �أنها تحاول تحقيق نفوذ كبير من خالل الت�أثير في
ال�سل َكين الحكومي وا إلعالمي ،وفي قيادة الجي�ش ا إل�سرائيلي الذي بات ال�ضباط المتدينون �أكثر ح�ضوراً في
�صفوفه .وت�سعى ال�صهيونية ــ الدينية لال�ستيطان في ال�ضفة الغربية و�ضمها �إلى �إ�سرائيل (موقع ''معهد �سيا�سة
ال�شعب اليهودي'' الإلكتروني).
ُ
وتكر�سها ،ومنها ما �أ�شرنا �إليه
بطبيعة الحال ثمة �سيرورات �أخرى ت�شهدها �إ�سرائيل تدعم النتيجة ال�سابقة
ّ
هو�سي،
نحو
وعلى
ال�سيا�سي،
موقعه
ب�ش�أن ما يحدث في حلبة ا إلعالم التي يوا�صل فيها نتنياهو من خالل
ّ
م�سعاه الرامي �إلى ب�سط �سيطرته ال�شخ�صية على مجمل و�سائل الإعالم في �إ�سرائيل ،العامة والتجارية ،بغية
تدجينها بما ين�سجم مع ر�ؤاه وتوجهاته ال�سيا�سية ،و�أي�ض ًا بما يخدم م�صالحه ال�شخ�صية الفردية ،وفي
مقدمها م�صلحة بقائه �شخ�صي ًا على ر�أ�س الهرم ال�سيا�سي .وكذلك ما ت�شهده وزارة التربية والتعليم الإ�سرائيلية
برئا�سة نفتالي بينت ،رئي�س ''البيت اليهودي'' ،من جهود محمومة لفر�ض رواية ال�صهيونية الدينية على
مناهج التعليم في �إ�سرائيل.
ومن البديهي �أن ما يقوم به اليمين الإ�سرائيلي في كل ما يتعلق بتغيير مالمح �إ�سرائيل ،ي�ستند �إلى فائ�ض
ت�سبب رويداً رويداً بانزياح
تربع على ّ
�سدة الحكم قبل  40عام ًا ،والذي ّ
القوة الذي �أ�صبح يمتلكه منذ �أن ّ
الخريطة ال�سيا�سية الحزبية كلها نحو اليمين.
وينعك�س فائ�ض القوة هذا ،ب�صورة جلية ،في الممار�سات التي يقوم بها اليمين في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة منذ �سنة .1967
وكي تكتمل الدائرة ال ُبد من �أن ن�ضيف ما يلي:
 1ــ ما ت�ؤكده ورقة ''معهد �سيا�سة ال�شعب اليهودي'' ب�ش�أن ال�صهيونية الدينية وتطلعاتها ال�سيا�سية ،ال يعني
من ناحيتنا �أكثر من �أن هذا التيار يرغب في �أن ي�ضع ''ب�صمتـه'' على الم�شروع ال�صهيوني ،و�أن ي�صوغه على
ال.
الفظ والعدواني �أ�ص ً
نحو �أ�شد فظاظة من الم�شروع ال�صهيوني التقليديّ ،
 2ــ المعطيات التي قام طاقم هذا المعهد بتجميعها في الورقة المذكورة ،معروفة للقا�صي والداني .ومع
هذا ،ف�إن في مجرد تجميعها بهذه الكثافة ،وقراءتها داخل حقل الدالالت المرتبطة بمالمح الم�ستقبل ،ما يتيح
�إمكان التعامل معها كرزمة واحدة �ضمن مجال تعريـة �صورة �إ�سرائيل الراهنة وما ُتحيل �إليه ،بما في ذلك
�ضمن نطاق عالقتها المبا�شرة مع مجتمعها.

