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ما تبّقى'' �صفقة القرن''  اغتيال '' ''

هنيدة غامن*

 ال�صالم القيامي: �صفقة القرن

اأو اخلراب الذي َيِعد باالزدهار

�مثلما �سار الم�سيح على البحيرة �سرت في ر�ؤياي

لكني نزلت عن ال�سليب الأنني اأخ�سى العلو �ال اأب�سر بالقيامة

محمود دروي�ش

I - يف امل�صهد
لم يتفاجاأ الفل�سطينيون باإعالن ترامب ب�ساأن �سفقة القرن قبيل االنتخابات 

االإ�سرائيلية الثالثة، لكنهم على الرغم من ذلك تابعوا طق�س االإعالن بنوع من الذهول 

ر�ست على 
ُ
�ال�سدمة اأعقبها �سيل من ال�سخرية �التهكم. �بخالف مرات �سابقة، حين ع

ي الحد االأدنى من تطلعاتهم كخطة ريغان في �سنة 
ّ
الفل�سطينيين �سيغ ت�سوية لم تكن تلب

1982 التي دعت اإلى حكم محلي في ال�سفة �قطاع غزة، �رف�سها الفل�سطينيون بينما 

كانوا يقا�مون الغز� االإ�سرائيلي للبنان �هم تحت �طاأة الح�سار في بير�ت، فاإن 

''طق�س'' اإعالن ال�سفقة، �ما اأحاطه �سكاًل �م�سمونًا، كانا بمثابة حفل تنكيل �اإهانة 

�اإذالل لل�سعب الفل�سطيني في بّث مبا�سر.

اق ح�سره غالة الداعمين 
ّ
جاء اإعالن ال�سفقة في 28 كانون الثاني/يناير في حفل بر

الإ�سرائيل من التيار الم�سيحي ال�سهيوني �من اللوبي ال�سهيوني، مزينين بح�سور �سفراء 

مان، �كان ترامب في كل جملة يقولها، 
ُ
د�لة االإمارات العربية المتحدة �البحرين �ع

يحطم اأ�سا�سًا من االأ�س�س المتفق عليها د�ليًا الأي اتفاق مقبل، اأ� على االأقل كمو�سوع 

يتفق عليه الطرفان.

اأعلن ترامب بداية اأن ال�سفقة �ستوؤدي اإلى اإقامة د�لة فل�سطينية، �اأنه لن يتم اإخراج 

* باحثة في علم االجتماع السياسي، والمديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية/مدار.
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اأي فل�سطيني اأ� اإ�سرائيلي من اأر�سه )اأي �سيتم اإبقاء جميع الم�ستوطنين في م�ستعمراتهم، حتى 

ن يعّلمها(، ��ستظل القد�س موحدة، 
َ
في االأماكن المعز�لة، �اأن كل م�ستوطن هو الحد�د، �هو م

طبعًا بكل ما فيها من اأماكن مقد�سة. �المطلوب فل�سطينيًا، �فقًا ترامب: اإيقاف التعوي�سات 

المالية للـ ''اإرهابيين'' )االأ�سرى(.

بعد كل جملة يقولها ترامب كان يعلو الت�سفيق، بينما نتنياهو يهز راأ�سه موافقًا �مبت�سمًا، 

ليتلقى بعد ذلك الثناء �ال�سكر من ترامب على كرمه في قبول ال�سير بالخطة.

كان االإعالن بم�سهديته بمثابة عر�س فيلم جريمة حقيقية )snuff movie( في بّث مبا�سر، 

جرى فيه ب�سكل ا�ستعرا�سي �على المالأ، اإطالق الر�سا�س على الت�سوية ال�سيا�سية التي كانت 

اأ�ساًل في حالة نزع منذ اأعوام طويلة، �على جميع المرجعيات �االأ�س�س الد�لية لعملية ال�سالم، 

كما تم اإعدام معادلة حل الد�لتين، �ُقّدم للفل�سطيني ن�س �سك ا�ست�سالم للتوقيع تحت التهديد: 

ا البدء 
ّ
ا الموافقة في مقابل اال�ستفادة من م�ساريع اقت�سادية بمليارات الد�الرات، �اإم

ّ
اإم

بالتنفيذ من جانب �احد.

اأعلنت �سفقة القرن نهاية ما قبلها، �اأخذت فقط من خطاب رابين الذي األقاه قبل اغتياله 

بعدة اأيام الءاته لتاأطير �سك اال�ست�سالم �تقديمه بعنوان �اعد: ''ال�سالم من اأجل الرخاء: ر�ؤية 

لتح�سين حياة ال�سعبين الفل�سطيني �االإ�سرائيلي''. هذا العنوان ي�سكل بوابة الن�س، فهو ي�سع 

�يحدد ال�سياقات االإدراكية التي �ست�سكل اأ�سا�سات حاملة لما �سيبد� اأنه مقترح لت�سوية �سراع 

بين جانبين مت�سا�يين من حيث ال�سر�ط �المطالب، �من هذه البوابة ''الم�سا�اتية'' �سيتم 

اعتماد التبادلية: على الطرفين اإبداء المر�نة؛ التنازل؛ عدم طرد اأي من ال�سكان ال من المثلث 

�ال من الم�ستعمرات، اإذ ال فرق بين الم�سجون �ال�سجان �الم�ستوطن �الفل�سطيني، �لذلك ''يجب 

اأاّل يطلب ال�سالم اقتالع النا�س - العرب اأ� اليهود - من منازلهم. فمثل هذا الترتيب الذي من 

المرجح اأن يوؤدي اإلى ا�سطرابات مدنية، يتعار�س مع فكرة التعاي�س''، �هو كالذئب الذي قتل 

الجدة �ارتدى ثيابها في ق�سة ''ليلى الحمراء''، اإذ ا�ستخدم الن�س لغة التعاي�س �المحبة 

�ال�سالم �حقوق االإن�سان في �سنع رداء لتغطية ال�سلب �النهب �اال�ستعمار �جرائم الحرب.

في الن�س: ''يجب على الطرفين تقديم تنازالت كبيرة �محددة لتحقيق مكا�سب اأكبر''، �هنا 

ي�ساب الفل�سطيني بالحيرة: ما الذي يمكن اأن اأتنازل عنه؟ االإجابة باخت�سار: كل �سيء.

لن تفكك اأي م�ستعمرة، ال في كتل الم�ستعمرات الرئي�سية، �ال في الكتل التي تقع عميقًا 

ن فيهم 14.000 
َ
�سرقي الجدار �التي ي�سل عدد م�ستوطنيها اإلى 100.000 م�ستوطن، بم

م�ستوطن ي�سكنون في 15 م�ستعمرة معز�لة في جيوب في عمق المناطق التي �ستكون ''الد�لة 

الفل�سطينية''، �التي �سيتم ربطها ب�سبكة طرق خا�سعة لل�سيادة االإ�سرائيلية. �للتو�سيح، ي�سكن 

في هذه الم�ستعمرات المعز�لة غالة الم�ستوطنين، �قد �ُسيدت لتمنع م�ستقباًل اإقامة د�لة 

فل�سطينية من خالل فر�س �جود م�ستوطنين على االأر�س كاأمر �اقع، مثل م�ستعمرَتي عيلي 

�يت�سهار، اأي �سيكون في عمق الد�لة الفل�سطينية الموعودة 15 م�ستعمرة �سيكون لها �فقًا 

للعقلية اال�ستيطانية، حاجات طبيعية كالزيادة ال�سكانية �البناء الم�ستقبلي �التطور، تمامًا 
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ح بها في كل مرة ُطلب 
ّ
مثلما كان الأمهاتها من الم�ستعمرات حاجات اإلى النمو الطبيعي ُلو

تجميد اال�ستيطان حتى ��سلنا اإلى ما ��سلنا اإليه. بناء عليه، �ست�سم اإ�سرائيل 30% من مناطق 

ال�سفة الغربية: 17% من االأغوار، �3% من مناطق الم�ستعمرات، �10% من كتل اال�ستيطان 

�الطرق �ال�سوارع التي �ستوؤدي اإليها. �في المناطق التي �ست�سيطر عليها اإ�سرائيل �ستتوزع 

جيوب فل�سطينية ت�سم على االأقل 140.000 فل�سطيني يتوجب عليهم دخول ''فل�سطين'' 

الموعودة عبر الطرق التي ت�سيطر عليها اإ�سرائيل.

م اإلى �ستة معازل موجودة 
َّ
الد�لة الفل�سطينية الموعودة �ستكون من د�ن اأي توا�سل، ��ستق�س

كلها تحت ال�سيطرة االأمنية االإ�سرائيلية؛ اإ�سرائيل �ست�سيطر على جميع الطرقات التي �ستربط 

المعازل، �على المعابر الخارجية كمعبر رفح �معبر الكرامة، ��سيتم ��سع حد�د بطول 1400 

عتبر د�لة فل�سطين �اإ�سرائيل، اأي �سعف الخط الحالي الفا�سل،1 �طبعًا 
ُ
كيلومتر بين ما �سي

ع الحواجز ل�سمان عدم الخلط بين الطرفين �الحفاظ على الحد�د. بكلمات اأُخرى: من  �ستوزَّ

concen� )المهين تو�سيف المقترح باأنه ��سفة لالأبارتهايد، الأنه اأقرب اإلى مع�سكرات تجميع 

tration camps( فل�سطينية.
في جميع االأحوال، �كي يتم االعتراف بال�سلطة الفل�سطينية كحر�س حد�د الإ�سرائيل، فاإن 

عليها اأن تعبر امتحان االأهلية باأن تثبت قدرتها على محاربة االإرهاب. لكن ما هو االإرهاب؟ 

�هل يمكن التعامل مع الن�سال ال�سلمي على اأنه اإرهاب؟ هذا ما �ستحدده اإ�سرائيل �اأميركا. اإن 

تجربة مواجهة حملة المقاطعة ��سحب اال�ستثمارات ُتظهر تمامًا اأن المطلوب من الفل�سطينيين 

هو قبول المعر��س من د�ن معار�سة من اأي نوع، الأن اأي معار�سة �ستكون، اعتماداً على 

التجربة مع اأميركا �اإ�سرائيل، �سكاًل من االإرهاب!

تتبّنى ال�سفقة في الكامل المنظور ال�سهيوني اليميني لفر�س ت�سوية ظاهرها اإنهاء 

ل الفل�سطينيين اإلى حر�س حد�د الإ�سرائيل، 
ّ
ال�سراع، �باطنها �سك ا�ست�سالم غير م�سر�ط يحو

�هي ر�ؤية لم تولد ب�سكل مفاجىء، فاالإعالم االإ�سرائيلي �سبق اأن ك�سف اأن ن�س الر�ؤية ��سعه 

�سيا�سيون اأميركيون �اإ�سرائيليون، �بالت�سا�ر مع معاهد اأمنية كمعهد االأمن القومي الذي تم 

اإطالعه على الن�س في مختلف مراحل بلورته. �التقت في ن�س ال�سفقة ر�ؤى اليمين االإ�سرائيلي 

الجديد مع حما�سة مجموعة ا�ستيطانية اإفنجيلية �سهيونية يقودها الثالثي غرينبالت 

�كو�سنير �ديفيد فريدمان، �تتحكم في مفا�سل القرار االأميركي المرتبط بالم�ساألة الفل�سطينية.

II - حلظة مف�صلية
من ال�سعب التعامل مع �سفقة القرن ب�سفتها مجرد خطة ت�ساف اإلى ع�سرات القرارات 

�الخطط التي �سبقتها �ظلت حبراً على �رق في التاريخ الفل�سطيني، اإذ اإنها جاءت في لحظة 

تاريخية مواتية تقاطعت فيها عدة عوامل فل�سطينية �عربية �اإقليمية �د�لية �اإ�سرائيلية. 

فالو�سع الفل�سطيني في اأ�سواأ حاالته: اأرا�سي 1967 م�سر�خة بين حيز غزة المحا�سر �الذي 

تحكمه قيادة محا�سرة غير معترف بها د�ليًا �متهمة باالإرهاب من طرف اأغلب القوى 
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الموؤثرة في العالم، �حيز مقابل في ال�سفة موزع بين معازل مربوطة ب�سبكة موا�سالت يتحكم 

حكم قب�سته على مناحي الوجود كلها، �ي�سكل فعليًا اأعلى 
ُ
في اإغالقها �فتحها االحتالل الذي ي

�سلطة �سيادية، كونه في النهاية �ساحب القول الف�سل في كل �سيء. �تعي�س ال�سلطة الوطنية 

في هذا الحيز في حال توتر م�ستمر بين كونها ''�سلطة �سيا�سية'' تمثل جميع تطلعات ال�سعب 

الإنهاء االحتالل، �تدير منذ اتفاق اأ��سلو الحياة المدنية المبا�سرة، �بين كونها ''�سلطة ''غير 

�سيادية'' تنتظر بال طائل اأن تتحول اإلى �سلطة حقيقية!

لقد تمخ�س اإ�سقاط ال�سلطة لكل خيار با�ستثناء المفا��سات، �االنق�سام �ما رافقه من 

�سراعات بين ال�سلطة �''حما�س''، عن حالة من الركاكة ال�سيا�سية يوازيه �سعف في االأداء 

القيادي يعيد اإلى االأذهان حالة الفل�سطينيين ع�سية النكبة.

في الوقت نف�سه، يعاني المحيط االإقليمي العربي حالة انهيار م�ستمر بداأ باتفاق كامب 

عتبر مخاطر ا�ستراتيجية اإقليمية مثلتها الجيو�س العربية 
ُ
ديفيد، �تفاقم بانتهاء ما كان ي

)تحييد الجي�س الم�سري �ال�سوري �العراقي �االأردني التي لم تعد ت�سكل م�سادر تهديد، حتى 

لو كانت �همية(، �كذلك غرق د�ل عربية في �سراعات بعد تعّثر الربيع العربي، �اإعادة 

تمو�سع د�ل عربية خليجية جيو- ا�ستراتيجيًا عبر ن�سج عالقات مبا�سرة مع اإ�سرائيل، 

�التحول من العداء )�لو ظاهريًا( معها اإلى التعا�ن �التطبيع �الدخول في حلف م�سترك 

لمواجهة اإيران التي تحولت اإلى العد� االأخطر بالن�سبة اإلى اأنظمة كال�سعودية �البحرين، ف�ساًل 

عن الحاجة اإلى تحالف ا�ستراتيجي مع اأميركا لمواجهة الخطر االإيراني.

يتقاطع الوهن الفل�سطيني �العربي �الحما�سة االإفنجيلية في اأميركا مع �اقع اإ�سرائيلي 

ا�ستعماري ا�ستيطاني مركب �مميز، ي�سمح باقتنا�س الفر�سة لح�سم ال�سراع تحت غطاء �سفقة 

القرن. هذا الواقع يدمج بين ثالثة مركبات: اقت�ساد قوي، �تقانة عالية، �منظومة ع�سكرية 

تكنولوجية متطورة يمكن ا�ستثمارها لتنفيذ المراقبة �الحرا�سة �المتابعة ل�سكان المعازل، 

��سعبوية �سيا�سية متغولة تعتمد التحري�س �المزايدة �م�ستعدة للذهاب اإلى الحافة لتحقيق 

ر�ؤاها، �االأهم طبعًا �جود حامل فكري قومي �سهيو - يهودي ا�ستيطاني ي�سارع بقايا النخب 

االأ�سكينازية التي تمثل �سهيونية د�التية تمثل اإ�سرائيل االأ�لى )اأبي�س اأزرق ب�سفته اإعادة 

اإنتاج محدثة لحزب مباي(. �خالفًا الأنماط عمل تزن فعلها من خالل عالقته بالمعايير 

�القيم، �تكون حذرة في �سّن قوانين اأ� اإجراءات مخالفة لحقوق االإن�سان على �سبيل المثال، 

فاإن النمط ال�سعبوي بتقاطعه مع الفكر اليميني اال�ستيطاني في اإ�سرائيل كّثف في االأعوام 

الما�سية )�خ�سو�سًا منذ �سنة 2015( ا�ستخدام اأد�ات الديمقراطية، مثل اأداة حكم االأغلبية، 

كغطاء قانوني لتنفيذ ر�ؤى �م�ساريع تكثيف اال�ستيطان �تعميق القمع للفل�سطينيين �نزع 

�سرعية ن�سالهم ��سّن قوانين مناق�سة للقيم الليبرالية، �على راأ�سها قانون القومية. اإن هذا 

النمط يمكن ا�ستخدامه لفر�س تنفيذ �سفقة القرن من خالل �سن الت�سريعات المتدحرجة بح�سب 

م�سالح اإ�سرائيل، �في طليعتها �سم الم�ستعمرات �االأغوار، ثم الحقًا دحرجة الخطط �فقًا 

فر�س، �لر�ؤى اليمين ال�سعبوي.
ُ
للواقع الذي ي
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�سمن هذه البيئة، �مع ا�ستمرار �سراع تيار اليمين االأيديولوجي بقيادة نتنياهو �تيار 

معار�سي نتنياهو بقيادة بيني غانت�س، تتحول �سفقة القرن اإلى عامل مهم جداً يرغب 

نتنياهو في ت�سليط ال�سوء عليه بداًل من ت�سليطه على محاكمته. �اإذا ما اأخذنا الحالة المرتبكة 

له في ظل الحديث عن بداية نهايته �رغبته في اأن يكون اإحدى اأكثر ثالث �سخ�سيات تاأثيراً 

في تاريخ اإ�سرائيل الحديث، اإلى جانب هيرت�سل �بن - غوريون، فاإن قيامه بخطوات بعيدة 

االأمد لفر�س ر�ؤيته لي�ست م�ستبعدة اإطالقًا.

ثمة نقطة في هذا ال�سياق، من المهم جداً التوقف عندها، �هي تالقي �سير�رتين تاريخيتين 

متوازيتين في اإ�سرائيل �اأميركا، مرتبطتين بتفاعل �تقاطع عوامل ثيولوجية مع عوامل 

جيو – �سيا�سية، �تمّخ�ستا عن تحوالت داخلية مثلت ذر�تها �سفقة القرن. �هذه التحوالت 

ترتبط اأميركيًا بتعاظم قوة التيار ال�سهيوني الم�سيحي �تقاطعه مع ال�سعبوية اليمينية 

العن�سرية �البي�ساء، �اإ�سرائيليًا بالتحول الباراديغمي للم�سر�ع ال�سهيوني بعد �سنة 1967 

ل مرتبط ب�سكل بنيوي منذ 
ّ
من م�سر�ع ا�ستعماري قومي اإلى م�سر�ع ا�ستيطاني ديني، �هو تحو

البدايات بالعالقة الع�سوية بين الدين �القومية، �بين الثيولوجيا �ال�سهيونية.

�سمن هذا ال�سياق من المهم قراءة �سفقة القرن لي�س ب�سفتها م�سر�عًا �سيا�سيًا جيو - 

ا�ستراتيجيًا فقط، بل م�سر�عًا ثيولوجيًا جيو – ا�ستراتيجيًا اأي�سًا.

III - امل�صيحية ال�صهيونية: القيامية التي �صتاأتي باململكة
�سبقت ال�سهيونيُة الم�سيحية ال�سهيونيَة ال�سيا�سية اليهودية بعدة قر�ن، �كانت التيارات 

االإنجيلية البريطانية حا�سنتها االأ�لى. �قد انت�سرت اأ�سا�سًا في القرن الثامن ع�سر بين الطبقات 

الفقيرة، ثم انتقلت الحقًا مع الهجرات اإلى الواليات المتحدة.

خ�سع انت�سار ال�سهيونية الم�سيحية للظر�ف التاريخية، فكانت تقوى اأحيانًا، �ت�سعف 

اأحيانًا اأُخرى. لكن مع ظهور ال�سهيونية ال�سيا�سية في القرن التا�سع ع�سر تقاطعت الر�ؤى بين 

الجانبين، �قد اأ�سهب في هذا االإطار الموؤرخ بول ميركلي الذي ر�سد خالل الفترة 1891 - 

1948 العالقات المت�سابكة بين القيادات ال�سهيونية اليهودية �على راأ�سها هيرت�سل، �بين 

�سخ�سيات م�سيحية �سهيونية ماأخوذة بفكرة عودة اليهود اإلى البالد المقد�سة.2

توؤمن الم�سيحية ال�سهيونية )christian zionism( باأن فل�سطين هي االأر�س الموعودة لل�سعب 

اليهودي، �اأنه يجب اأن يعود اإليها ليقيم كيانًا يهوديًا فيها يمهد لعودة الم�سيح الثانية الذي 

�سيوؤ�س�س مملكة االألف عام. �قد �ساعد ب�سكل كبير �جود �سخ�سيات مح�سوبة على الم�سيحية 

ال�سهيونية، في ا�ست�سدار �عد بلفور، بما فيه دعم رئي�س الحكومة البريطانية لويد جورج، ��زير 

الخارجية مارك �سايك�س، �اللورد ر�بير �سي�سيل، �ال�سير ر�نالد غراهام الذي اأدى د�راً مهمًا في 

ر ناحوم 
ّ
�سوغ ت�سريح بلفور الذي اأُعلن ر�سميًا في 2 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1917. �عب

�سوكلوف في كتابه ''تاريخ ال�سهيونية'' الذي ن�سره في �سنة 1919، عن الد�ر الكبير الذي اأدته 

ال�سهيونية الم�سيحية في دعم ال�سهيونية ال�سيا�سية، �نجاحها في ا�ست�سدار �عد بلفور.3
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لقد ُكتب كثير عن العالقة بين الم�سيحية ال�سهيونية �ال�سهيونية ال�سيا�سية، �بع�س هذه 

الكتابات بالغ في د�ر ال�سهيونية، بينما قلل البع�س منه، لكني لن اأدخل االآن في تف�سيالتها. 

المهم هو اأن ال�سهيونية ال�سيا�سية التي تبلورت كحركة قومية ا�ستعمارية يهودية، تقاطعت مع 

فكر م�سياني ثيولوجي في بريطانيا، تحول الحقًا �بالتدريج اإلى م�سدر قوة �رافعة 

ا�ستراتيجية الإ�سرائيل بعد اأن انتقل مركز ثقله اإلى الواليات المتحدة، اأكبر مركز عالمي للتيار 

االإفنجيلي الذي يدعم باأغلبيته الفكر ال�سهيوني الم�سيحي. �قد �ساهم الدعم ال�سديد لهذا التيار 

في فوز د�نالد ترامب الذي ح�سد في انتخابات 2016 اأ�سوات 81% من الناخبين 

االإفنجيليين، طبقًا ال�ستطالعات مركز ''بيو'' لالأبحاث، اأي اأن انت�سار ترامب االنتخابي �فوزه 

قّدر عدد االإفنجيليين في الواليات المتحدة 
ُ
بالرئا�سة مدين الأ�سوات االإفنجيليين اأ�سا�سًا. �ي

ر�ن عن دعمهم لل�سهيونية الم�سيحية،4 �يعتبر�ن اأن 
ّ
بـ 75 مليون ن�سمة منهم 50 مليونًا يعب

ن ال يقوم به �سيعاَقب.5
َ
دعم اإقامة د�لة اليهود هو �اجب ديني ��سرط للخال�س، �اأن م

تكمن اأهمية التيار االإفنجيلي ال�سهيوني في تقاطع اأفكاره مع التيار االأكثر تطرفًا في 

ن يوؤمن باأن النهاية التي �ستاأتي بعدها المملكة لن تحدث قبل اأن 
َ
ال�سهيونية، بل اإن هناك م

تو�سع اإ�سرائيل حد�دها اإلى منطقة الهالل الخ�سيب كلها. �في الحد االأدنى، توؤمن الم�سيحية 

االإفنجيلية بحق اليهود الح�سري في فل�سطين، بما في ذلك بناء الهيكل �تجميع يهود العالم 

فيها، باعتبار اأن ذلك يمثل مقدمة لعودة الم�سيح �اإقامة مملكة االألف عام. �يتميز كثير من 

اأفكار االإفنجيلية فعليًا بمعاداة ال�سامية، فاأتباعها يوؤمنون باأنه يجب تن�سير اليهود بعد 

باد�ا، �هم يتعاملون مع الق�س�س التوراتية 
ُ
عودتهم �قد�م الم�سيح ليحظوا بالخال�س اأ� ي

بحرفيتها.6 هذه االأفكار اأدت اإلى عدم تعامل الموؤ�س�سة الر�سمية االإ�سرائيلية مع ال�سهيونية 

الم�سيحية الأعوام طويلة، غير اأن هذا التوجه تغير بالتدريج �تعاظم ب�سكل غير م�سبوق مع فترة 

حكم نتنياهو7 الذي قال: ''ال اأعتقد اأن د�لة اإ�سرائيل كان من الممكن اأن تقوم لوال دعم 

ال�سهيونية الم�سيحية.''8

لقد جذب الفكر الم�سيحي ال�سهيويني بحمولته الميثولوجية �سعراء �اأدباء �ساهموا في 

اأ�سطرة ال�سهيونية ال�سيا�سية اال�ستعمارية باعتبارها اإعادة اإحياء الإ�سرائيل التوراتية مرة، اأ� 

مقدمة لتحقيق �عد اإلهي مرة اأُخرى. فعلى �سبيل المثال، ن�سر بورخي�س، كاتب االأرجنتين 

االأعظم، مبا�سرة بعد حرب 1967 �احتالل اإ�سرائيل لما نجا من فل�سطين في نكبة 1948، 

ر 
ّ
ق�سيدته ''اإلى اإ�سرائيل'' التي �ساغها بلغة محملة بالميثولوجيا الدينية �الرموز التوراتية، �عب

خاللها عن ت�سوره للعالقة الع�سوية بين اإ�سرائيل الد�لة الحديثة التي ت�سكلت عبر اأد�ات 

اال�ستعمار اال�ستيطاني �تحولت اإلى د�لة احتالل، �بين اإ�سرائيل المقد�سة التوراتية، اإذ تظهر 

اإ�سرائيل الحديثة ب�سفتها عبارة عن اإنهاء لحالة توهان ��سياع ا�ستمرت عدة قر�ن:

ن �سيخبرني اإن كنت تجرين
َ
م

في متاهة اأنهار دمي ال�سائعة منذ قر�ن
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يا اإ�سرائيل؟

في اأي االأماكن طافت دما�ؤنا؟

لم يعد يهم ا�ستذكار تاريخ ال�سياع الم�سترك لبورخي�س الذي يربط توهانه باإ�سرائيل متخيلة 

بوا�سطة الميثولوجيا الدينية، �باأعمدة الكتاب المقد�س ��سواًل اإلى اآدم، �يجيب:

ال يهم، اأعلم اأنك

في الكتاب المقد�س المطوق للزمن،

في تاريخ اآدم االأحمر

�في ذاكرة �عذاب الم�سلوب.

في هذا الكتاب اأنت،

مراآة ُترى فيها:

 المنحنية على نف�سها
ُ
الوجوه

��جه الرب الكري�ستالي القا�سي

حيث الفزع في الثنايا.

�ينهي بورخي�س ق�سيدته ب�سالة الإ�سرائيل: ''بوركت يا اإ�سرائيل، لتحمي جدار الرب في قلب 

المعركة''.

ق�سيدة بورخي�س هذه ت�سبه بر�حها ق�سائد اآباء ال�سهيونية القومية، �تّذكر اإلى حد بعيد 

بق�سيدة ''اأ�ر�سليم من َذَهب'' لل�ساعرة ال�سهيونية �اليمينية، الم�ستوطنة نعمي �سيمر التي 

اأعادت �سوغ ق�سيدتها كي تالئم احتالل القد�س في �سنة 1967:

كيف ن�سبت اآبار الماء في البلدة القديمة؟

ميدان ال�سوق خاٍل

�ما من زائر لجبل الهكيل

�في الكهوف التي في ال�سخور عويل الريح

�ال اأحد ينزل في اتجاه البحر الميت في طريق اأريحا

اأ�ر�سليم من َذَهب �من نحا�س �من نور

لكل اأغانيك اأنا قيثارة
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�تنهيها:

عدنا اإلى اآبار المياه

لل�سوق �للميدان

مزمار يعلو في جبل الهيكل في البلدة القديمة

�في الكهوف التي في ال�سخر

اآالف ال�سمو�س ت�سرق

�نعود اإلى النز�ل في طريق اأريحا اإلى البحر الميت

اأ�ر�سليم من َذَهب �من نحا�س �من نور

لكل اأغانيك اأنا قيثارة9

ما يهمنا في ق�سيدَتي بورخي�س من جهة، �نعمي �سيمر من جهة اأُخرى، هو التنا�س بين 

القومية ال�سهيونية �الثيولوجيا التوراتية، �الذي تعاظم مع احتالل 1967، ��سكل من �جهة 

نظر ال�سهيونيتين الم�سيحية �القومية معجزة ربانية اإلى حد كبير، اأعادت اإلى الواجهة مجدداً 

اأ�سطرة اإ�سرائيل اال�ستعمارية، �قولبتها في خطاب م�سياني �سهيو - م�سيحي من جهة، 

��سهيو - ا�ستيطاني يهودي من جهة اأُخرى، �هما خطابان تكثفا �تطورا ���سال اإلى لحظة 

الذر�ة في اإعالن �سفقة القرن التي تقاطعت فيها الر�ؤى الميثولوجية مع الم�سالح الجيو - 

ا�ستراتيجية التقليدية، في حين �ساهم �سعود الجهادية االإ�سالمية، �على راأ�سها ''داع�س''، في 

الدفع في هذا االتجاه.

IV - �صفقة القرن: اأمريكا االإفنجيلية طرفًا
�سمن هذا التقاطع �التماهي لم يعد ممكنًا الحديث عن انحياز الو�سيط االأميركي اإلى 

اإ�سرائيل، فهذه اللغة لم تعد مالئمة للواقع، الأن اأميركا انتقلت تحت تاأثير التيار االإفنجيلي من 

��سيط �سيا�سي في ال�سراع، اإلى �سريك في م�سر�ع م�سياني تتمو�سع فيه اإلى جانب اإ�سرائيل 

في جبهة م�ستركة في مقابل الفل�سطينيين، �تت�ساركان معًا في ر�ؤية اأيديولوجية ثيولوجية، 

�لي�س في م�سالح ا�ستراتيجية فقط. فقد طرحت اأميركا عدة مبادرات �سابقة بدءاً بم�سر�ع 

ر�جرز في �سنة 1969، �مبادرة ريغان في �سنة 1982، ثم موؤتمر مدريد، �خطة كلينتون، 

�خريطة الطريق لجورج بو�س التي كانت في اأغلبيتها منحازة اإلى اإ�سرائيل، لكن مع �سفقة 

ترامب كانت المرة االأ�لى التي يبد� فيها الحل م�ساغًا من طرف مجل�س الم�ستعمرات في 

ال�سفة، �هذا اأمر لي�س م�ستغربًا اإذا ما اأخذنا بعين االعتبار العالقة العميقة بين �سفير اأميركا 

ديفيد فريدمان �الم�سر�ع اال�ستيطاني �دعمه له.
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اإن اأحد اأهم اإرها�سات ال�سفقة هو اأنه بتبّنيه اللغة التوراتية اأخرج ال�سراع من ال�سيا�سة 

�اأدخله اإلى الثيولوجيا، �بالتالي بات الفل�سطيني ي�سعر بعمق باأنه ذاهب اإلى الها�ية، 

�االإ�سرائيلي اإلى المملكة.

 في البند المتعلق بالقد�س في ن�س ال�سفقة، �الذي 
ّ
�س البعد االإفنجيلي ب�سكل جلي

ّ
يمكن تلم

جاء فيه:

ى 
ّ
بالن�سبة اإلى اليهودية، تقع القد�س حيث يقع جبل موريا. فوفقًا للتقاليد اليهودية �سح

اإبرهيم هناك بابنه اإ�سحق، حتى تدّخل اللـه. بعد قر�ن، اأ�سبحت القد�س المركز ال�سيا�سي 

د الملك دا�د بين اثنتي ع�سرة من قبائل اإ�سرائيل، االأمر الذي 
ّ

لل�سعب اليهودي عندما �ح

جعل المدينة العا�سمة �المركز الر�حي لل�سعب اليهودي، �التي ظلت ما يقرب من 3000 

االأ�ل على جبل موريا، فبح�سب  المعبد  �سليمان،  الملك  دا�د،  الملك  ابن  بنى  عام كذلك. 

التقاليد اليهودية، تم تخزين الو�سايا الع�سر االأ�سلية، التي ك�سفها اللـه لمو�سى في جبل 

�سيناء، داخل المعبد، داخل قد�س االأقدا�س. جرى تدمير الهيكل االأ�ل على يد البابليين في 

ره 
ّ
ني الهيكل الثاني فوق الجبل نف�سه حيث بقي قائمًا حتى دم

ُ
�سنة 586 قبل الميالد، �ب

الر�مان في �سنة 70م. �مع ذلك، لم تفقد القد�س قدا�ستها قط لدى ال�سعب اليهودي: فهي 

تظل االتجاه الذي يتجه اإليه اليهود في جميع اأنحاء العالم في ال�سالة، �هي �جهة الحج 

Av اليهودي، ي�سوم اليهود �يحيون  اليهودي. ففي كل عام، في اليوم التا�سع من �سهر 

ذكرى تدمير المعبدين. �مع اأن اليهود ي�سّلون اليوم عند حائط المبكى الذي هو كناية عن 

جدار اإ�سنادي في الهيكل الثاني، اإاّل اإن جبل الهيكل نف�سه هو اأقد�س موقع في اليهودية. 

العبري، �على  المقد�س  الكتاب  القد�س في  اإلى  اإ�سارة منف�سلة  هناك ما يقرب من 700 

مدى 100 جيل، كانت اآمال �اأحالم ال�سعب اليهودي تتج�سد في عبارة: ''ال�سنة المقبلة في 

القد�س''.

يتحدث الن�س بعد ذلك عن اأهمية القد�س للم�سيحية ثم االإ�سالم، �اأخيراً ي�سل اإلى النتيجة االأهم:

بينما يجب تجّنب التق�سيم المادي للمدينة، يوجد حاليًا حاجز اأمني ال يتبع الحد�د البلدية 

�يف�سل فعاًل االأحياء العربية )اأي كفر عقب، �الجزء ال�سرقي من �سعفاط( في القد�س عن 

بقية االأحياء في المدينة .يجب اأن يظل هذا الحاجز المادي في مكانه، �ينبغي له اأن يكون 

بمثابة حد�د بين عوا�سم الطرفين .�ستبقى القد�س عا�سمة د�لة اإ�سرائيل، �يجب اأن تظل 

مدينة غير مق�سمة. يجب اأن تكون عا�سمة د�لة فل�سطين ذات ال�سيادة في الجزء من القد�س 

ال�سرقية الواقعة في جميع المناطق الواقعة �سرقي ��سمالي الجدار االأمني الحالي، بما في 

ذلك كفر عقب، �الجزء ال�سرقي من �سعفاط �اأبو دي�س، �يمكن ت�سميتها القد�س، اأ� اأي ا�سم 

غير ذلك تحدده د�لة فل�سطين.
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ي�ستخدم غونثر اأندر�س مفهوم القيامة العارية )naked apocalypse( في مقالة له،10 في اإ�سارة 

اإلى النهايات القيامية التي ال يوجد بعدها اأي بداية، �التي ال تنطوي �سوى على �سقوط �انتهاء 

�اإقفال من د�ن اأي بدايات بعدها؛ قيامة بال مملكة موعودة، فقط خراب ينهي كل �سيء. 

�ي�ستخدم اأندر�س هذا المفهوم لي�سير اإلى الخراب �الدمار الذي يتلو الحرب النو�ية التي ال 

ياأتي بعدها �سيء، فهذه هي النهاية التي ال فاتحة لفرد��س موعود بعدها، �بتعبيره: ''هذه هي 

النهاية القيامية بال مملكة )apocalypse without kingdom( تقابلها المملكة من د�ن قيامة 

)the kingdom without apocalypse(''، �بتحوير اإ�سالمي ''معركة ياجوج �ماجوج'' التي ُتغلق 

العالم �لن يبزغ بعدها اأي �سيء غير محو الب�سرية. القيامية َتِعد بالمملكة، لكن القيامية التي 

ال َتِعد ب�سيء هي خراب مطلق.

�مثلما اأدت الثورة ال�سيوعية د�ر نهاية العالم، �فقًا الأندر�س، �قام المجتمع غير الطبقي 

بد�ر ''ملكوت اللـه''، فاإن �سفقة القرن تريد اأن توؤدي هذا الد�ر بال�سبط، معلنة نهاية العالم 

الحالي، �المبا�سرة في تاأ�سي�س مملكة الوعد لي�س رمزيًا، �اإنما على اأر�س الواقع، عبر اإنهاء 

هزم الفل�سطيني �تتم اإزاحته تمامًا 
ُ
ال�سراع �افتتاح ال�سالم االأبدي للمملكة التي �ستقوم حين ي

عن م�سهد التاريخ، بعد اأن يوّقع �سك هزيمته �ينزل عن من�سة ال�سراع.

ز ال�سيا�سي �ي�سع خلفه جميع 
ّ
اإلى اأين يذهب الفل�سطيني؟ اإلى العدم ال�سيا�سي؛ يترك الحي

الم�سطلحات المرتبطة بالقومية �الوطن �التحرر، �يدخل اإلى المعازل التي �ستعمل �فقًا 

ل�سر�ط معينة، �يتقل�س بالتالي اإلى ذرات بيولوجية، �مع نهايته كق�سية �سيا�سية، تولد 

مملكة اإ�سرائيل.

multiple apoca� )�بتاأثير من اأندر�س، ا�ستخدم �سالفيو جيجيك مفهوم ''القيامية المتعددة'' 

lyptic threats today(، لي�سير اإلى تعدد م�سادر المخاطر �انبعاثها من عدة جهات تنبىء 
ل معها خطر النهايات اإلى حامل نف�سي جمعي في خطابات 

ّ
بالنهايات، �اإلى الكيفية التي تحو

متناق�سة من اليمين �الي�سار.

في حالة الفل�سطيني تطرح �سفقة القرن مو�سعة الفل�سطيني في حقل قيامي متعدد: اأبارتهايد؛ 

معازل؛ قمع؛ تذرير؛ طرد �تران�سفير؛ �اإلى جانبه مملكة بال قيامة )في الحا�سر طبعًا اإذ اإن القيامة 

�ستحدث( هي ''مملكة اإ�سرائيل'' التي ت�سيطر على كامل البلد �تنعم باالأمن �ال�سلم، حيث ''ي�سكن 

الذئب مع الخر�ف �يرب�س النمر مع الجدي �العجل �ال�سبل �الم�سمن معًا ��سبي �سغير ي�سوقها. 

�البقرة �الدبة ترعيان، ترب�س اأ�الدهما معًا، �االأ�سد كالبقر ياأكل تبنًا، �يلعب الر�سيع على �سرب 

ال�سّل، �يمد الفطيم يده على جحر االأفعوان، ال ي�سو�ؤ�ن �ال يف�سد�ن في كل جبل قد�سي، الأن 

االأر�س تمتلىء من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر'' )اإ�سعياء، االإ�سحاح 11: 6 - 9(

 V - ال�صهيونية اليهودية والتحول من الدولة اإىل اململكة،
اأو الغوليم الذي ثار على خالقه

في التراث اليهودي الديني ي�سير ''الغوليم'' )Golem( اإلى اإن�سان م�سطنع ُخلق من طين على 
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بعث اإلى الحياة من خالل ا�ستخدام توليفات اال�سم المقد�س للرب �معادالت 
ُ
�ساكلة اإن�سان، �ي

ح�سابية م�ستنبطة من االأبجدية العبرية، �اعتماداً على ح�سابات من كتاب الخلق العبري )�سفر 

ن قاربوا اكتمال فهم الدين، 
ّ
يت�سيرا(، يمكن التو�سل اإليها فقط على يد الورعين ال�سديقين مم

بينما الغوليم الم�سنوع من طين ال يمتلك قدرة الكالم، �يكون خا�سعًا الإرادة �سيده. �ت�سكل 

ق�سة غوليم براغ اأكثر الق�س�س ال�سعبية انت�ساراً، �التي �فقًا لها قام الحاخام يهودا لوي الذي 

كان حاخام مدينة براغ في القرن ال�ساد�س ع�سر، ب�سنع غوليم �بّث الر�ح فيه �اأعطاه ا�سم 

يو�سف. كان الغوليم يو�سف عبداً مطيعًا ل�سيده الذي ا�ستخدمه اأ�سا�سًا لبّث الرعب في نفو�س 

ن كانوا ين�سر�ن فرية الدم عن اليهود �يقومون بم�سايقتهم، كما ا�ستخدمه 
ّ
االأغيار مم

الحاخام في اأكثر من مرة في مهمات داخلية تخ�س اليهود، ��ساهم في اإر�ساء االأمن �النظام 

في المدينة.

كان يو�سف الم�سنوع من طين، ر�حًا بال نف�س، ج�سداً بال لغة، كائنًا برزخيًا يتو�سط 

االإن�سان �الجن، �يطيع �سيده بال اأ�سئلة، �ينفذ اإرادته بالتمام من د�ن نقا�س. �في كل يوم 

جمعة حين تقارب ال�سم�س الغر�ب يقوم الحاخام ب�سحب الر�ح منه قبل دخول ال�سبت خوفًا 

ا الغوليم فيتمدد كتلة باردة بال حراك حتى انتهاء 
ّ
من اأن يدن�س قد�سيته فيقع المحظور، اأم

ال�سبت، ثم يعود الحاخام الإعادة الر�ح اإليه �يبعثه اإلى الحياة.

خرج الر�ح منه ع�سية ال�سبت، فدّن�س الغوليم قد�سية 
ُ
في اإحدى المرات ن�سي الحاخام اأن ي

�س ال�سكان للخطر. لحق الحاخام بالغوليم حتى األقى 
ّ
ال�سبت �بّث الرعب في النفو�س �عر

القب�س عليه اأمام كني�س اآلت - نوي �سول في براغ، ��سحب منه الر�ح فانهار الغوليم على 

باب الكني�س حطامًا. �يقال اإن على جبين الغوليم كانت محفورة كلمة ''حقيقة'' باالأحرف 

العبرية، �اإن الحاخام محا منها حرفها االأ�ل الذي ي�سير في الثيولوجيا اليهودية اإلى اال�سم 

المقد�س، ف�سارت الكلمة ''ميت''؛ �هكذا ا�ستطاع اأن ي�سحب الر�ح من الغوليم �يحوله اإلى 

ة الكني�س المغلقة، �ما زالت هناك اإلى يومنا هذا، تبّث 
ّ
فظت في علي

ُ
ا بقاياه فح

ّ
حطام، اأم

الخوف �الرهبة �ت�سقي الحكايات �االأ�ساطير المتولدة في برزخ الجماعة �الدين.

�ساءت الم�سادفة المح�سة، اأ� ربما مكر التاريخ الم�ستبطن في ثناياه، اأن ي�ستق ثيود�ر 

هيرت�سل - االأب الر�حي لل�سهيونية - بعد قرنين �نيف، ا�سم كتابه اليوتوبي النبوئي الذي 

�سي�سير منارة القومية ال�سهيونية ال�ساعدة لد�لة اليهود '' اآلت - نوي - الند''، من ا�سم 

الكني�س '' اآلت - نوي - �سول'' في براغ، �الذي تحطم على بابه الغوليم ذرات.

جاء ا�ستخدام اال�سم من طرف هيرت�سل العلماني الملحد �المخذ�ل من فر�س االندماج، 

مدخاًل رمزيًا لمخاطبة اليهود �مّد ج�سر بين فكرته القومية الحديثة �بين ما�سيهم القديم، 

م�ستبداًل الكني�س بالبلد، �المقد�س الديني باالأر�سي العلماني، �موؤ�س�سًا برنامجه العملي لد�لة 

اليهود على هذا اال�ستبدال الذي ي�سـكل فعـاًل مـوؤ�س�سًا بدئيًا لل�سهيونية المعلمنة. لكن هذا 

اال�ستبدال الذي اتخذه مدخاًل لفهم تحوالت ال�سهيونية �تطورها من حركة معلمنة ُتخ�سع 

الدين لفكرتها القومية، اإلى حركة قومية يهودية ُتخ�سع القومية للدين، �تحمل في طياتها 



122جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0402020

اأبعاداً مركبة �طبقات من المعاني عن العالقة البنوية بين القومية �الدين في الم�سر�ع 

ال�سهيوني، �عن بذ�ر تحول ال�سهيونية من حركة ا�ستعمارية علمانية اإلى قومية دينية 

يهودية. اإن ا�ستنارة هيرت�سل بداللة ماأخوذة من ا�سم كني�س يمد ج�سراً بين القديم �الجديد 

لو�سع ا�سم لكتابه، ربما تبد� مجرد فعل رمزي مربح لتجنيد الجماعة ب�سبب مخز�نه 

الر�حاني المثقل بالفكرة القومية، لكن هيرت�سل العائد اإلى يهوديته بعد اأن لفظته القومية 

االألمانية جانبًا، �بعد اأن ارتفع من�سوب خطاب الال�سامية اإلى درجات عالية، �في ظل التخبط 

الوجودي المجد�ل بعلو الفردانية �البحث عن الذات في ظالل الحداثة، مد ج�سره القومي للبلد 

المتخيلة بين القديم �الحديث، �مثلما ي�سير اآحاد هعام، ارتكازاً على اأ�سا�س �سوء فهمه البدئي 

للمور�ث اليهودي، فخلط االأ�سياء �بلبل المعاني. فالكني�س الذي ا�ستقى منه عنوان كتابه 

'' اآلت - نوي - الند'' لم يكن ا�سمًا األمانيًا اأ�ساًل ي�سير اإلى ''قديم جديد'' مثلما تخيل، �اإنما كان 

تحريفًا لتوليفة عبرية من ''عل - تناي''، اأي على �سرط، �هو اال�سم العبري للكني�س العتيق الذي 

مي بالعبرية ''عل – تناي''، اأي ''على 
ُ

مل - �فقًا لالأ�سطورة - من الهيكل، ��س
ُ

ني على حجر ح
ُ
ب

 موقتًا اإلى اأن تتم عودة الم�سيح �تحقق العودة الم�سيانية المخل�سة. غير اأن 
ً
�سرط''، كونه بناء

فت بمر�ر الوقت اإلى اآلت - نوي )القديم – الجديد(، فاأخطاأ هيرت�سل اأ�سلها 
ّ
ر

ُ
عل - تناي ح

�معناها )اآحاد هعام، 1902(.

ا�ستقت ال�سهيونية العلمانية اأيديولوجيتها القومية من الثيولوجيا الدينية �التوراتية، 

�تداخلت الر�ؤى النبوئية بالقومية، �حوت من البدايات بذ�ر تديين ال�سهيونية ��سهينة 

الدين.11

ايِنن )Reuben Brainin( عن حلم راآه �هو فتى 
َ
ر

ْ
تحدث هيرت�سل اإلى الكاتب �االأديب ر�بن ب

في الثانية ع�سرة، عن ظهور الم�سيح له، �قال:12

اأخذني بين ذراعيه �حّلق بي على اأجنحة ال�سماء. �فوق اإحدى ال�سحب ذات االألوان القزحية 

الم�سيح  نادى  ثم  اأنجلو..  مايكل  تمثال  بتقاطيع  �سبيهة  تقاطيعه  كانت  مو�سى.  التقينا 

اأنني قادم قريبًا �عازم  اأعلن لليهود  اأجل هذا الفتى..! هيا  مو�سى قائاًل: لقد �سليُت من 

على اإنجاز اأعمال عظيمة �مده�سة لم�سلحة �سعبي، �لم�سلحة الجن�س الب�سري!

لي�س غريبًا اأن �سخ�سيات �سهيونية م�سيحية اأطلقت على هيرت�سل لقب الملك، فقد تقاطعت 

 
َ

ال�سيا�سة �الثيولوجيا في لحظة فارقة ا�ستبدلت فيها ال�سهيونيُة اليهودية القومية الخال�س

ا ال�سهيونية الم�سيحية فاعتبرت الخال�س القومي بداية خال�سها 
ّ
الديني بالخال�س القومي، اأم

الديني. �قد لخ�س يهودا �سنهاف االأمر قائاًل: '']....[ تميزت ال�سهيونية بكون الوعي القومي 

لديها كان منذ البداية بمثابة تف�سير لالأ�سطورة الدينية.''13

ظهر الكيفية التي اقتربت الم�سيحية ثيولوجيًا فيها 
ُ
التاأمل في الخطاب ال�سهيوني ي

با�ستمرار من ال�سهيونية، فقد تحولت االأ�ساطير الميثولوجية �الدينية بالتدريج من اأد�ات 
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لتحقيق فكرة الد�لة اليهودية القومية عبر االأد�ات اال�ستعمارية اال�ستيطانية، اإلى هدف يتحقق 

عبر اإقامة اإ�سرائيل التوراتية بعد احتالل 1967. فهذا االحتالل �سكل فعليًا لحظة مف�سلية، اإذ 

بعد اأن تحولت ال�سهيونية من الم�ستعمرة اإلى الد�لة في �سنة 1948، ُفتح الم�سر�ع 

اال�ستعماري مجدداً في �سنة 1967، لكن بمعنى مثقل باالأبعاد �الرموز الدينية الم�ستقاة من 

�سفر يهو�سوع، اإذ ا�سُتبدلت الم�ستعمرة ذات المعنى اال�ستعماري االأ�ر�بي الحداثي بالم�ستعمرة 

ذات المعنى التوراتي الديني.

في �سنة 1967 التقت ال�سهيونية العلمانية باأ�ساطيرها التوراتية التي انطلقت بقوة، �لم 

تعد اأ�ساطير يهو�سوع بن نون مجرد ق�س�س، �اإنما جزء من مكان فعلي ملمو�س من اأر�س 

اإ�سرائيل المتخيلة التي جرت اإعادة ت�سمية اأماكنها مجدداً: بيت اإيل؛ بنيامين؛ �سيلو؛ جلجال... 

اإلخ، بهند�سة توراتية.

�سمن هذا ال�سياق �سّك غر�سوم �سالوم م�سطلح ''ثمن الم�سيحانية''، اإذ اعتاد طرح ال�سوؤال: هل 

ل الدخول ]ال�سهيوني[ اإلى الواقع الحقيقي من د�ن 
ّ
�سيكون في اإمكان التاريخ اليهودي تحم

اأن يدفع ثمن المطلب الم�سيحاني المنبثق من اأعماق هذا التاريخ؟14

لقد مرت ال�سهيونية بعدة تحوالت باراديغماتية �انزياحات ا�ستراتيجية، اإذ تحولت 

االأ�ساطير الدينية من اأد�ات لل�سحن �اال�ستقطاب للفكرة ال�سهيونية في الكتابات الموؤ�س�سة 

ال�سيا�سية �االأدبية، �من خطاب لبلورة الر�ح القومية في فترة اليي�سوف، اإلى ناظم لهند�سة 

حد�د الهوية القومية اليهودية �العالقات الداخلية بين المرّكبين الديني �المدني - قومي في 

ل هذا الناظم اإلى م�سدر للتوتر بين العلماني القومي �الديني 
ّ
العقود االأ�لى للد�لة. �قد تحو

القومي بعد احتالل 1967 حين التقت القومية الحديثة باأ�سطورتها الدينية، �نظرت د�لة 

اإ�سرائيل اال�ستعمارية - العلمانية اإلى اأر�س اإ�سرائيل التوراتية النازلة من المقد�س اإلى االأر�س، 

 متدرج للم�ستعمرة كفكرة علمانية قومية في مقابل هيمنة مت�ساعدة للم�ستعمرة 
ٍّ
ليتبعه تنح

الدينية، ��سلت اإلى ذر�تها باإزاحة مركبات الد�لة المدنية �المواطنة �الديمقراطية 

اال�ستعمارية لم�سلحة تلك اال�ستيطانية الدينية �الهوية القبلية، مثلما تجّلت في �سّن قانون 

القومية اليهودية موؤخراً، ثم في �سفقة القرن.

تقاطع فوز ترامب في انتخابات 2016 �تعيين �سخ�سيات اإفنجيلية في مفا�سل �سنع 

القرار مع هيمنة ال�سهيونية اال�ستيطانية، �من رحم هذا التقاطع الذي يخلط الم�سياني �الديني 

بال�سيا�سي، �لدت �سفقة القرن لح�سم الم�ساألة الفل�سطينية نهائيًا عن طريق اإقامة المملكة 

اليهودية التي يختلف ب�ساأن د�رها الطرفان �يفترقان.

VI - �صفقة القرن: عود على بدء )رمبا(
ظهر اأداء القيادة الفل�سطينية العام اأنها غير قادرة على مجاراة االأحداث التي تت�سارع 

ُ
ي

كال�سالل من حولها، فهي ت�ستمر في ممار�سة العمل كاأداء بر�توكولي دبلوما�سي مقطوع عن 

ال�سرط الكلي، �ي�ستخدم االأد�ات ذاتها التي ثبت ف�سلها في �اقع عالمي متغير �خائف من 
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البلطجة االأميركية، مثلما حدث لمحا�لة ا�ست�سدار قرار اأممي �سد �سفقة القرن الذي تم 

تخفيفه ليكون مع حل الد�لتين، ثم جرى �سحبه اأخيراً، �اأعقبه خطاب د�ن التوقعات للرئي�س 

اأبو مازن، ُختم بلقاء هام�سي مع رئي�س حكومة اإ�سرائيل ال�سابق اإيهود اأ�لمرت الذي فقد 

�سدقيته في ال�سارع االإ�سرائيلي بعد تهم الف�ساد التي اأدين بها �بعد �سجنه. �بينما يرى البع�س 

اأن االأداء الفل�سطيني ال�سيا�سي الذي ال يتبّنى اإاّل العمل الدبلوما�سي �سمح بالتمادي 

ال�سهيوني - اأميركي )�هو ما ال اأعتقده(، فاإن هذا االأداء في اأعقاب زلزال �سفقة القرن، عزز 

ال�سعور العام باالإحباط �الغ�سب.

لقد �سحبت �سفقة القرن من الفل�سطيني مطالبه كلها، �تبّنت جميع المطالب االإ�سرائيلية: ال 

عودة اإلى حد�د 1967؛ ال تفكيك للم�ستعمرات؛ ال عودة لالجئين؛ �سيطرة اأمنية كاملة الإ�سرائيل 

على االأمن �الجو �الحد�د �المياه؛ القد�س عا�سمة اإ�سرائيل كاملة �موحدة. بمعنى اآخر �سك 

فر�س تنفيذه من جانب �احد.
ُ
ا�ست�سالم على الفل�سطينيين اأن يوّقعوه، اأ� ي

تنطوي ال�سفقة على المدى المتو�سط �القريب، على مخاطر كارثية من حيث ماأ�س�سة االأمر 

الواقع �تعميقه باعتباره الحل، كما تنطوي على الم�ستوى البعيد على فر�س يمكن ا�ستغاللها:

اأ�اًل: فتحت الباب مجدداً اأمام الفل�سطيني الذي �جد نف�سه منذ اأ��سلو اأ�سير عملية �سيا�سية 

عقيمة، للتحرر من منطق التفا��س للتفا��س فقط، �التحرر من الد�ر االأميركي.

ثانيًا: تعيد ال�سفقة فتح ال�سراع اإلى نقطة بدئه بداًل من اإغالقه، �هي بما ت�سمنته من 

خطاب �ما رافقها من طقو�س �من ممار�سات، اأغلقت حقبة تاريخية ا�سُتخدمت لتمدد اإ�سرائيل 

في فل�سطين كلها، �نقلت الم�ساألة الفل�سطينية اإلى ��سع جديد لم يعد ممكنًا معه ا�ستخدام اللغة 

�الخطاب �المعادالت ذاتها للتعامل معها.

ثالثًا: ال�سفقة هي معادلة اإقامة معازل فل�سطينية تحت ال�سيطرة االإ�سرائيلية، �ت�سبه 

االأبارتهايد. �ال�سفقة توؤ�س�س ''د�لة �احدة'' عن�سرية ر�سميًا فيها نوعان من المواطنين، 

ن�سفهم من الفل�سطينيين الذين يمكن اأن ينقلبوا على اإ�سرائيل، مثلما انقلب الغوليم على 

�سانعه، االأمر الذي يعيد الم�ساألة اإلى ما قبل �سنة 1948، �يفتح الم�ستقبل مجدداً على خيارات 

الد�لة الواحدة اأ� الثنائية القومية.

اأنا اأرف�ش، اإذاً اأنا موجود/اأنت ل�صت موجوداً!

��سعت �سفقة القرن الفل�سطيني على الحافة �طالبته باإلقاء نف�سه اإلى الها�ية، عاريًا من 

ح به ليل نهار لتحقيق اال�ستقالل 
ّ
كل �سيء. �ال�سرعية الد�لية التي اتخذها الفل�سطيني علمًا يلو

�اإنهاء االحتالل جرى اإلقا�ؤها اإلى �سلة المهمالت، �ا�سُتبدلت بمرجعية �سهيو - م�سيحية ��عد 

ا المواثيق الد�لية 
ّ
قيامي. �هذا اال�ستبدال يعني، فل�سطينيًا �د�ليًا، اأن الدبابة هي ال�سرعية، اأم

�مرجعيات القانون الد�لي �القرارات الد�لية فال �زن لها، ما دامت غير متالئمة مع ما تريده 

الدبابة. هذه مقولة تتعدى اأبعادها الفل�سطينيين �تتجا�زهم كثيراً، اإنها ر�سالة اإلى جميع 

االأنظمة الم�ستبدة �الدموية �اال�ستعمارية: افر�سوا كل ما تريد�نه بقوة ال�سيف، ارموا جميع 
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االأعراف �القوانين اإلى �سلة المهمالت، ال �سيء يهم من االآن ف�ساعداً غير القوة في تنفيذ 

الماآرب، �ربما القدرة على دفع الخوة اإلى اأميركا كي تقف اإلى جانبكم حتى لو قّطعتم النا�س 

بالمن�سار!

�سمن عالقات القوة القائمة �في هذه اللحظة الحا�سمة ي�سكل الرف�س الفل�سطيني فعاًل 

مهمًا لي�س فقط الأنه ال يقبل توقيع �سك اال�ست�سالم، بل الأن الرف�س اأي�سًا هو تعليق لالعتراف 

باالآخر �مو�سعته في قلب ال�سراع مرغمًا، فمجرد عدم قبول الفل�سطيني يخلق اأثراً مزد�جًا: اأنا 

ا حين 
ّ
اأرف�س اإذاً اأنا موجود، ذلك باأن االعتراف بال�سفقة يتطلب اأن يقبل الفل�سطيني بها. اأم

يرف�سها �يرف�س ما جاء فيها، فهو يعلق �سرعيتها �ي�سعها في موقع عمل من طرف �احد، بل 

ي�سلبها �سرعيتها حتى لو دعمتها اأميركا ��افقت عليها د�ل العالم كافة. االعتراف الفل�سطيني 

�حده يعطيها ال�سرعية بمنطق هيغيلي. �اأبعد من ذلك، فاإن اإ�سرائيل تحتاج اإلى االعتراف 

بقيها معلقة في م�سعى 
ُ
الفل�سطيني اأي�سًا كي تكون ذاتًا، اإذ اإن عدم االعتراف بها من عد�ها ي

م�ستمر للح�سول على االعتراف.15

في اللحظة الحالية، على الفل�سطيني اأاّل يكتفي بالقول: اأنا اأرف�س، اإذاً اأنا موجود، بل: اأنا 

اأرف�س، اإذاً اأنت ل�ست موجوداً. 
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