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د.أحمد رفيق عوض *
الق��وى الدينية يف ارسائيل هي ،تلك القوى واألح��زاب الدينية ،الصهيونية منها وغري الصهيونية ،التي تلعب
دورا أساس��يا يف التأثري عىل السياس��ات اإلرسائيلية املحلية واإلقليمية( ،)1وبعيدا عن التقس��يامت التي ترى
يف التي��ارات الديني��ة فروقا معينة ،ف��إن جميع هذه التي��ارات واألحزاب تلتقي عند أهمي��ة الحفاظ عىل
النظ��ام الس��يايس القائم( .)2وعليه ،فإن األصولية اليهودية – كام متثلها األح��زاب والقوى الدينية يف إرسائيل
– املتصاعدة واملؤثرة – والتي ال يحب العامل أن يناقش��ها أو يس��لط األضواء عليها كام يفعل تجاه األصولية
اإلسالمية مثال ،عىل الرغم من أن األصولية تجتاح العامل وىف كل الديانات واملذاهب تقريبا( .)3هذه األصولية
استطاعت أن تستعيد قواها وعافيتها .وتستمد رشعيتها من طبقات هائلة وضخمة من «التقاليد» و «الروح
اليهودية» و «كتاب الكتب» ) .إن تصاعد هذه األصولية الرسيع ،وقدرتها عىل االستجابة للمطالب الروحية
والوجدانية لقطاعات واسعة من الجمهور اإلرسائييل وتجنيدهم سياسيا من أجل األهداف الدينية والدنيوية
لتلك األحزاب ،وجد تعبرياته السياسية فيام ييل(:)4
• الق��وى الديني��ة اإلرسائيلي��ة – وخاصة تل��ك القوى املش��يحانية – ال ترى يف احتالل األرض الفلس��طينية
احت�لاال غري مرشوع ،بل تتعامل مع ذلك مبصطلحات «تحريرية ومش��يحانية متزمتة واس��تعالئية ال تعرف
الرباغامتية»( .)5فاألرض الفلس��طينية هي «أرض إرسائيل الكربى» التي وعدهم بها «إله إرسائيل» ،وهو وعد
ال ميكن نقضه أو الرتاجع عنه تحت أي ظرف كان(.)6
وله��ذا ف��إن األرض التوراتية غري محددة ،وهن��اك اختالفات كثرية بني التيارات الديني��ة اليهودية ،فهناك من
يعت�بر أن ه��ذه األرض متتد حتى تصل الكويت( ،)7واألمر ال يق��ف عند حدود اإلميان الديني – فمن حق كل
* كاتب وباحث فلسطيني
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فرد أن يؤمن مبا يريد – ولكن هذا اإلميان ترجم إىل حركة اس��تيطانية نش��طة وخاصة بعد عام  .1967وميالد
حرك��ة غوش أميونيم الت��ي متتعت بكثري من الدعم والتأيي��د يف صفوف الجمهور اإلرسائي�لي ،الذين رأوا يف
أعض��اء الحركة أنهم «طليعيون» و«مجددون» للصهيونية االس��تيطانية( .)8هذا باإلضافة إىل تنافس األحزاب
الدينية عىل االستيطان يف الضفة والقطاع ،وهى حركة ما كان لها أن تتوسع وأن تنترش ،لوال الدعم الحكومي
الهائ��ل ال��ذي يقدم بكرم ،دفع األحزاب «اليس��ارية» إىل االحتجاج ،باعتبار أن هذا ي�ضر بامليزانية وبالدعم
الحكومي املقدم إىل الفئات الفقرية داخل إرسائيل .هناك ما نس��بته  % 25من املس��توطنني هم من املتدينني
(ع�لى اختالف أنواعهم ،وكام ذكر س��ابقا ،فإن تقس��يم املتدين�ين إىل أنواع ال يفيد كث�يرا ،خاصة أن النتيجة
واحدة) .االس��تيطان كفعل سيايس وأمنى ودميوغراىف ،فعل تلتقي فيه القوى الدينية والعلامنية عىل السواء،
باعتب��اره يصب يف الهدف الكبري للمرشوع الصهيوين ذاته .وعىل هذا األس��اس ف��إن اتجاه القوى الدينية إىل
االس��تيطان يف الضفة ،والقطاع – قبل االنس��حاب منه عام  – 2005يحقق أهدافا دينية ودنيوية معا( .)9فمن
جهة ،يسعى املتدينون وخاصة أولئك املتشددون أو (الحريديم) إىل االنفصال عن الجمهور اإلرسائييل وعدم
االخت�لاط به .فقد بات هذا الجمهور أكرث متردا عىل القوانني الدينية( ،)10عىل أثر موجات الهجرة الكثيفة من
االتحاد الس��وفيايت .باإلضافة إىل هذا ،فإن التكاثر العددي يف أوساط هؤالء املتشددين( ،)11والضائقة السكنية
الش��ديدة التي يعانون منها ،دفع قادتهم إىل قبول إغراءات الحكومة اإلرسائيلية ببناء مس��توطنات يف الضفة
الغربية ،ويستفيد املتدينون املتشددون أو الحريديم ،كام ذكر ،من هذه املستوطنات كونها تجمعات سكانية
مغلقة عليهم ،يطبقون فيها كافة رشائعهم ويتمتعون بذات الوقت بامتيازات مالية سخية ،تدفعها الحكومة
اإلرسائيلية ،األمر الذي يعنى التقاء مصالح املتدينني املتش��ددين واملؤسس��ة اإلرسائيلية بأذرعها املختلفة .إن
اس��تخدام املتدينني املتش��ددين كوس��يلة دفاعية دميوغرافية تم اس��تخدامها أيضا يف مدينة النارصة عيليت
اليهودية ملواجهة التكاثر السكاين ملدينة النارصة العربية الفلسطينية ،وكذلك يف مدينة عكا .فقد أعلن رئيسا
بلدية املدينتني أنهام بصدد بناء أحياء للمتدينني املتش��ددين ملواجهة الس��كان العرب الفلسطينيني( .)12وكان
ذلك أيضا واضحا من خالل ترصيح وزير اإلس��كان أريئيل ايتاس من حزب شاس الديني «أنه قلق من انتشار
الفلسطينيني يف منطقة وادي عارة ،املحاذية لشامل الضفة الغربية» ،وحذر من أن السكوت عىل هذا االنتشار
سيفقد إرسائيل السيطرة عىل منطقة الجليل الشاملية ذات األغلبية الفلسطينية(.)13
وعىل مس��توى آخر ،فإن الحركة االس��تيطانية لها جانب غري رسمي ،فهناك ظاهرة تسمى إرسائيليا «شبيبة
التالل» ،وهى مجموعات من الش��بان تنترش يف أنحاء الضفة الغربية وتقيم بؤرا اس��تيطانية عشوائية ،وهم
ميثل��ون املجموعات األصولية األكرث تطرفا ،وهى وان كانت أقل تطرفا من أولئك الذين يريدون «إعادة بناء
الهيكل» إال أن خطورتها تكمن يف أنها ال تتورع عن مهاجمة «قوات األمن اإلرسائيلية» ،وأنها تستخدم السالح
يف بعض أنشطتها( .)14وىف الدراسة التي أعدتها باحثتان إرسائيليتان حول تلك املجموعات ،فقد ُوصف هؤالء
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بأنهم «قنبلة موقوتة تجاه س��لطة القانون يف إرسائيل» ،وأن ثلثهم عىل األقل يشعرون بانفصال عن الدولة.
ويوجه معظمهم انتقادات شديدة ألداء مجلس املستوطنات والحاخامات خالل فرتة فك االرتباط مع قطاع
غزة يف صيف العام  ،2005كام يؤكدون أنهم فقدوا الثقة بهم ،وأنهم مس��تعدون للمش��اركة يف نش��اطات
غري قانونية إذا اس��تدعت الرضورة ذلك( .)15إن هذا يذك��ر متاما مبا كتبه اميانويل هيامن يف كتابه «األصولية
اليهودية» الذي نرشه قبل ذلك بإثني عرش عاما عىل األقل ،عندما نقل ترصيحات يساكر فرانكنتال ،املتحدث
باسم مستوطنة عامنويل أنه عىل استعداد للموت إذا طلبت منه الحكومة إخالء املستوطنة(.)16
تشري الباحثتان املذكورتان ،إىل أن تعبري «شبيبة التالل» ،أوجده التيار الديني – القومي ،وذلك كتعبري عن خيبة
األمل من قيام حكومة إرسائيل بإخالء مستوطنات غوش قطيف يف غزة يف العام  .2005ومن خالل مشاهدايت
الش��خصية يف الضف��ة الغربية ،فإن كثريا من هؤالء ،وضع كرفانا أو اثنني ع�لى أكتاف الطرق املؤدية إىل املدن
الفلس��طينية ،وأطلقوا عليها أس�ماء توراتية ،بعد أن يكونوا قد زودوا تلك الكرفانات بخزانات مياه ومتديدات
كهربائية مع مظاهر مسلحة .وعادة ما يشتبكون مع املواطنني الفلسطينيني وخاصة يف القرى حول نابلس(.)17
وما يهم يف هذا كله ،أن الحركة االستيطانية املدفوعة بأسباب مختلفة ،هي حركة نشطة ومتواصلة ،وتشكل
سياسة ثابتة رأس حربتها املتدينون يف أغلب األحيان.
• اس��تطاعت القوى واألحزاب الدينية اإلرسائيلية ،أن توقف العملية السياس��ية التي بدأت بإعالن اتفاق أوسلو
عام  ،1993وذلك باغتيالها رئيس وزراء إرسائيل اس��حق رابني عام  ،1995وذلك عىل يد أصويل ينتمي لألصولية
املشيحانية .كانت تلك حادثة االغتيال األوىل التي حققت أهدافها منذ الحرب العاملية الثانية كام ذكر سابقا(.)18
• يف دراس��ته التي نرشها عام  ،1988يتنبأ لوستيك بحرب دينية مشابهة لحرب الثالثني عاما (ما بني 1618م
و 1648م) التي دارت رحاها يف أوروبا .أما أسوأ تقديرات الباحث املذكور فهي اندالع حرب نووية – خاصة
إذا قُدر ألحد املتطرفني اليهود املرتبطني بالفكر املش��يحاين داخل الجيش أن يس��تحوذ عىل الس��لطة( .)19إن
ه��ذه النبوءات تصدر عن حقيقة أن إرسائيل تعاىن من خمس��ة رشوخ كب�يرة وواضحة هي الرشخ القومي
(يه��ود – ع��رب) ،والرشخ الديني (متدينون – علامنيون) ،والرشخ الطائف��ي (رشقيون – غربيون) ،والرشخ
الطبقي (فقراء – أغنياء) ،والرشخ األيدولوجى (ميني – يسار)( ،- )20وإذا كان الرشخ القومي من أعقد وأخطر
تلك الرشوخات إال أن الرشخ الديني أدى فيام أدى إليه إىل ما ييل:
• تعاظم دور األصولية الدينية يف إرسائيل من حيث تفاصيل الحياة ورموز الدولة والثقافة واملزاج .
• امتداد وانتشار الفكر املشيحاين الذي أدى إىل ميالد حركات دينية – قومية متطرفة تلعب دورا يف الحياة
العامة ورس��م اس�تراتيجيات النظام الس��يايس (وهو أمر نرى أثره يف انضامم أوس��اط جديدة من الجمهور
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اإلرسائييل إىل األطروحات الدينية ) (.)21
• ازدي��اد مخ��اوف العلامنيني اإلرسائيليني من « اإلك��راه الديني « وكذلك من ته��رب املتدينني من الخدمة
العس��كرية ،وعدم مس��اهمتهم يف االقتصاد الع��ام .والخالف بني املتدينني والعلامني�ين هو خالف عىل كل
يشء تقريب��ا فيام يخص اإلعالم والثقافة واألكل والعمل والزواج والط�لاق واملوت والعمليات الجراحية(.)22
وه��و أم��ر يعزز الكراهية بني الطرف�ين( .)23ويف املقابل ،يعتق��د املتدينون – عىل اخت�لاف أنواعهم – أنهم
النموذج اليهودي الحقيقي ،وأن اليهود واليهودية اس��تمرت عرب التاريخ ألنهم حافظوا عىل دراس��ة التوراة،
وأن العلامنيني إمنا هم مقلدون للغرب وفاقدو الهوية(.)24
• املشاركة الحزبية والسياسية الواسعة لألحزاب الدينية يف الحكومات اإلرسائيلية منذ عام  1977بشكل فاعل
ومؤثر ،بحيث استطاعت أن تكون من قوى الصف األول ،بعد تراجع قوة األحزاب الكبرية ،وعدم وجود علامين
منافس ،األمر الذي يتيح لهذه القوى الفرصة والقدرة عىل االبتزاز االقتصادي والتأثري الس��يايس الكبري .وعودة
إىل لوستيك ،الذي قام بدراسته املشار إليها سابقا بتكليف من برنامج البحوث الدفاعية األكادميي التابع لوزارة
الدفاع األمريكية حيث خلص يف تلك الدراسة إىل ما ييل« :إن إرسائيل معارضة مبدئيا للحل السلمي التفاويض
ومدفوعة بالنبوءات والنوازع الخالصية ،ومتتلك ترس��انة معقدة من األسلحة النووية ،وستشكل تحديات كربى
للسياسة الخارجية األمريكية واملصالح األمريكية بشكل ال يقل ىف تأثريه عن تلك التي نتجت عن الثورة اإلسالمية
يف إيران» .إن هذا االس��تخالص هو ما يدفع الباحث للس��ؤال بجدية :إىل أي مدى ميكن للقوى االمربيالية أن
تسمح بتنامي أثر تلك القوى الدينية يف إرسائيل ؟! وهل الصمت الذي يلحظ يف تعامل دوائر الغرب األكادميية
والسياس��ية ع��ن األصولية اليهودية هو صمت الدعم أم صمت املراقب��ة الحثيثة ؟! أم أن الفكر األصويل الذي
يجتاح العامل اآلن وخاصة يف الغرب بالذات يرى يف األصولية اليهودية فضاء وتجربة و»وظيفة» أخرى للتوجه
األصويل الغريب ذاته ؟!( .)25إن املشاركة الفاعلة لألحزاب الدينية يف الحكومات اإلرسائيلية مل يكن حدثا منفردا،
بل ترافق ذلك مع تصاعد اليمني أيضا ،األمر الذي أوجد عالقة خاصة بني اليمني ،الذي يعترب بش��كل أو بآخر،
أن األحزاب الدينية أقرب إليه من أية أحزاب أخرى صهيونية ،علامنية أو عربية .ولهذا ،ومنذ عام  ،1977فإن
إرسائي��ل تغريت عمليا ،فه��ي تتجه طيلة الوقت إىل اليمني العلامين أو الدين��ي املتطرف ،أي ،أن عىل املنطقة
العربية أن تتعود عىل إرسائيل أخرى ،أقل دبلوماسية ،وأكرث عنفا ،أو «االنزالق نحو الفاشية»( )26كنتيجة حتمية
للسياسة التي تتبعها إرسائيل الجديدة تجاه الفلسطينيني بالدرجة األوىل.
• اس��تمرارا ملس��ألة تعاظم دور األصولية الدينية من حيث تفاصيل الحياة ورم��وز الدولة والثقافة واملزاج
الجامه�يري ،تجب إضافة الق��ول ،أن هناك ثالثة أبعاد الزدياد قوة األصولي��ة الدينية يف إرسائيل تتمثل يف:
رجوع مكثف للدين وتنام متعاظم يف املؤسسات الدينية (معاهد ،مدارس ،مراكز خدمات ،مراكز تأهيل )...
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أوال ،وارتفاع يف متثيل املتدينني يف الكنيست والحكومة ،ثانيا ،وازدياد يف الترشيع الديني ،ثالثا(.)27
• الرشخ الديني يف إرسائيل يؤدى إىل أن املنارصين لألصولية اليهودية يقاومون العدالة االجتامعية واملساواة
الت��ي هي م��ن حق جميع املواطنني وخاص��ة غري اليهود .ويق��رر كل من كمرلينج وبش��ارة أن قيم الدين
اليهودي – يف جانبه األرثوذكيس والقومي املنترش يف إرسائيل اآلن – ال ميكن لها أن تتامىش أو تنس��جم مع
قيم الدميوقراطية ،وال توجد أية متغريات قومية أو قيمية اجتامعية أو اقتصادية أو تعليمية ،ميكنها أن تؤثر
عىل السلوك الذي يتبناه اليهود اإلرسائيليون ضد الدميوقراطية ،خاصة أولئك املتشددون منهم(.)28
• إن معظم مرتكبي الجرائم البشعة والجامعية بحق الفلسطينيني ،كانوا ينتمون بشكل أو بآخر إىل التيارات
الديني��ة املتعصب��ة ،فاليهودي الذي حرق املس��جد األقىص عام  1968وحتى الطبيب اليهودي غولدش��تاين
ع��ام  ،1994وم��ا بينهام ،كان��وا جميعا تحت تأثري تلك األف��كار واملعتقدات الديني��ة اليهودية التي ترى يف
الفلسطينيني زائدين عن الحاجة.
وإذا جرى الحديث عن املذابح والجرائم ،فإن إلرسائيل الرس��مية وغري الرس��مية ،سجل طويل يف ذلك ،قبل
وأثناء وبعد قيام إرسائيل ،وقد تعودت النخبة اإلرسائيلية ،السياس��ية والثقافية عىل املذبحة ،وتتعامل معها
بحيادية ودقة عالية ،فهناك ترصيحات تشجب ،ثم لجان تحقيق تشكل ،ثم تعقد محاكامت ،ثم تجري تربئة
املتهم أو املتهمني أو قد تغ ّرمه مببلغ يثري السخرية(.)29
أس��لوب املذبحة ،الذي اتبعته إرسائيل الرس��مية واألحزاب والقوى األخرى ،قب��ل وأثناء وبعد قيام إرسائيل
وحتى اللحظة ،له جذور عميقة يف النصوص الدينية والتقليدية ( ،)30وهناك كثري من الباحثني الذين درس��وا
هذه العالقة القدمية الجديدة بني النصوص والسلوك ( .)31ولكن ،تجب اإلشارة إىل أن أسلوب املذبحة املتبع،
وإن كان له جذر ديني ،إال أنه ال يخفى دوره االستعامري ،وقد انتبه تودوروف إىل صفة هامة تحكم العقلية
االستعامرية عندما وصف ذلك بالقول أنها « حضارة مجازر»(.)32
• أن القوى واألحزاب الدينية هي أكرث األطراف اإلرسائيلية ترش��يحا لتعطيل أية تس��وية سلمية مع الشعب
الفلس��طيني تتضمن إخالء مس��توطنات أو عودة إىل حدود الرابع من حزيران لعام  .1967وعىل الرغم من
أن إرسائيل الرس��مية ،أقصد التي متثل التيار الرس��مي واألعرض للصهيونية الكالسيكية أو العاملية ،مل تقدم
حتى اآلن مرشوعا للسالم يتضمن إخالء كل املستوطنات أو العودة إىل حدود الرابع من حزيران لعام .1967
فأحسن تلك الخطط مل يتجاوز الخطوط الحمراء التالية:
• أن ال يتم تقس��يم القدس؛ ولكن يف أحس��ن األحوال مع إمكانية وصول الفلس��طيني إىل املس��جد األقىص ورفع
العلم ،ويف أقىص التساهل اإلرسائييل السامح ببلدية عربية يف القسم الرشقي من املدينة ،وال يشء أكرث من ذلك(.)33
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• ال ع��ودة إىل ح��دود الراب��ع م��ن حزيران ع��ام  ،1967بل ال بد من تعديالت عىل س�ير الخ��ط األخرض ،مع
إمكانية تبادل أرايض ،بحيث تبقى مساحة الضفة الغربية دون تغيري ،إن الجدار الفاصل العنرصي واملستوطنات
والقواعد العسكرية وغور األردن والقسم الرشقي من مدينة القدس وبعض املحميات الطبيعية كلها من األجزاء
التي مل تتحدث إرسائيل عن إمكانية االنسحاب منها ،إضافة إىل بعض مصادر املياه خاصة يف شامل الضفة(.)34
• ال إخالء لكل املستوطنات ،فهناك مستوطنات رشعية وهناك مستوطنات غري رشعية ،إن تكثيف االستيطان
يف الق��دس والضفة الغربية الذي تزايد بعد عام  1992بش��كل ليس ل��ه مثيل ،إمنا يعكس الرؤية الصهيونية
األعمق واألشمل بخلق واقع جديد يف الضفة .إن هذه السياسة هي تكرار لسياسة مرحلة «ألييشوف» قبل
قيام إرسائيل ،فالتغيري الدميوغرايف عادة ما يتبعه تغيري س��يايس بالرضورة ،أن تكثيف عدد اليهود يف الضفة
الغربية ،س��يحول امليزان الدميوغرايف ،وبالتايل سيخلق وقائع جديدة متاما ،وما نجح قبل عام  ،1948سينجح
بعد عام  . 1967إرسائيل عادة ما تكرر سياساتها ،وقد سبق القول أن سياسة الطائفة القدمية تم استعادتها
يف إرسائيل الحديثة ،واالعتامد عىل االستيطان كوسيلة للتغيري وفرض الوقائع أمر تم فحصه قبل عام ،1948
إىل درجة أن العامل اقتنع أن هناك ش��عبني يف فلس��طني ،وبالتايل البد من تقسيم األرض بينهام .وعىل أيامنا،
هنال��ك االس��تيطان يف الضفة الغربية ،وهو مخالف لكل القوانني الدولي��ة باعتباره فعال قامئا عىل االحتالل.
ورغ��م ذل��ك ،فإن أقىس املواقف الدولي��ة تجاه هذا األمر هو أن املس��توطنات عقبة أمام الس�لام ،أي ،أن
االس��تيطان اليهودي يف الضفة مقبول وميكن مناقشة حلول مناسبة له .إن تكرار تجربة االستيطان يف الضفة
الغربية جزء من الرؤية اليهودية والصهيونية يف تكريس وقائع سياس��ية وأخرى دينية .ولهذا ميكن تفس�ير
هذا االلتحام الشديد بني سياسات الحكومات اإلرسائيلية اليسارية واليمينية عىل السواء مع رؤساء ومجالس
املس��توطنات .إن أبعد مس��توطنة أو أكرثها صعوبة يف إيصال الخدمات إليها ،وقبل أن يقام أول بيت فيها،
تكون تيارات املاء والكهرباء والهاتف وشبكة الرصف الصحي قد وصلتها(.)35
• ال مكان لدولة فلس��طني كاملة السيادة متتلك الس�لاح بني النهر والبحر .إن أقىص ما يُعرض إرسائيليا ،هو
حك��م ذايت ميكن النقاش حول صالحياته والرقعة الجغرافي��ة التي يتمدد عليها ،وإرسائيل يف هذا ال تتدخل
في�ما ه��و رمزي ،بل فيام هو مادي ،مبعنى أنها ال ولن تعارض العلم الفلس��طيني والنش��يد واس��م الكيان
الفلس��طيني ،ولكنها ستحتفظ بس��يطرة ما عىل املعابر واملوانئ ،ولن تس��مح للكيان الفلسطيني أن يتخذ
إجراءات من شأنها تعريض أمن إرسائيل للخطر(.)36
• ال عودة لالجئني الفلس��طينيني الذين تم تهجريهم خالل حرب عام  ،1948وعدم اعرتاف إرسائيل باملس��ؤولية
األخالقية والسياس��ية عن ذلك .عودة الالجئني يهدد الدميوغرافية الهشة يف فلسطني التاريخية من جهة ،ويهدد
أيض��ا امل��وارد املتناقص��ة للبالد ،كام أن ذلك ينذر مبش��اكل أمنية إلرسائي��ل .إن أفضل املط��روح إرسائيليا بهذا
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الخص��وص عودة فردية للفلس��طينيني ،عىل أن ال يتجاوز العدد عدة آالف فق��ط ،وضمن رشوط أمنية ،تضعها
إرسائيل ،وميكن لبعض هؤالء أن يقيم يف أراض يتم إضافتها إىل مساحة الضفة الغربية يف حالة تبادل األرايض(.)37
هذه الحدود الخمسة تشكل حدود أفضل تسوية إرسائيلية ميكن للتيار املركزي اإلرسائييل أن يعرب عنها .وهى –
رغم ذلك – تجد متدينني يرفضونها أشد الرفض ،إذ أن هذه «الخطة األفضل» تفرتض أن متنح الفلسطيني كيانا
سياسيا يف أرض إرسائيل الكربى ،وحتى لو كان هذا الكيان محارصا ومقيدا بكافة أنواع القيود األمنية ،إال أنه يف
نهاية األمر نوع من االعرتاف بحقوقهم ،وهذا ما ترفضه بعض األحزاب والقوى الدينية(.)38
إن إرسائيل الرسمية قد تدخل عملية تسوية ما مع الشعب الفلسطيني ،وهى عىل استعداد أن تتحدث عن ما
تصف��ه عادة « بتنازالت مؤملة» وذلك من أجل الحصول ع�لى الحالة الطبيعية العادية لكل مجتمع وكل نظام،
ولتض��ع حدا لتحديات أمنية محلي��ة وإقليمية ،أو رضوخا لضغوط دولية ،ولكن القوى الدينية فيها ال تس��مح
حتى بهذه التنازالت الشكلية ،فهي مرشحة ألن متنع كل ذلك بسبب رؤاها الخالصية وأوهامها املشيحانية(.)39
إن هذا الوضع الذي قد ينش��أ – ما بني التنازالت املؤملة وبني الرفض الكامل ألي تنازل – يؤدي عادة إىل ما
ييل :إما موت العملية السلمية أو احتضارها عىل األقل ،أو تعريض االئتالفات الحكومية إىل االنهيار( ،)40وهذا
هو الحال يف إرسائيل حتى اآلن.
إىل ذل��ك ،ف��إن كثريا من الباحثني اإلرسائيليني يرش��حون هذه القوى الدينية لتك��ون الطرف الذي يعيق أية
عملية تسوية أو اتفاق سالم ،وإىل درجة توقع حرب أهلية(.)41

الهوامش:

( )1األح��زاب الدينية يف إرسائيل أحزاب مختلفة ومتعددة ،فهناك أحزاب دينية إش��كنازية مثل املفدال واغودات يرسائيل ويهودوت
هت��وراه ،وهناك أحزاب دينية رشقية أهمها وأش��هرها حزب ش��اس ،وىف حني ش��ارك حزب املفدال وأغ��ودات يرسائيل يف الحكومات
اإلرسائيلية منذ عام  ،1948إال أن مشاركتهام كانت قليلة ومتواضعة وغري متطلبة .ولكن ،بعد عام  ،1977انقلب الحال متاما ،وأخذت
هذه األحزاب تش��ارك بقوة وتطلب ميزانيات وتفرض أجندات وأخذت تقدم تصورات سياس��ية قامئة عىل رؤى دينية متطرفة وأكرث
تطرفا ،والفروق بني هذه األحزاب – باإلضافة إىل مسائل دينية – ترتكز أيضا عىل األصول العرقية واإلثنية ،واألكرث أهمية يف هذا الشأن،
أن��ه ،ومع تآكل الطرح الصهي��وين التقليدي ،فإن هذه األحزاب صارت أكرث جاذبية وأكرث تأث�يرا ،خاصة وأنها تلتقي مع أحزاب اليمني
العل�ماىن يف كث�ير من أطروحاتها ورؤاها ،ضمن تحول كبري يف املزاج العام للش��ارع والجمهور اإلرسائييل ( للمزيد ،بش�ير نبيه ،جدلية
الديني والسيايس يف ارسائيل ،ص  ،12 – 7وكذلك ،يائري شيلغ ،املتدينون الجدد ،ص .) 15 – 10
( )2هناك باحثون يدخلون يف مسألة تقسيم التيارات الدينية ما بني متدينة أو حريدية أو تقليدية ،أو ما هو الفرق بني متدين أو
متش��دد (حريدي) أو تقليدي ،ويعتمدون يف ذلك عىل إحصائيات خالل أزمنة مختلفة .وبرأيي ،فإنه وإن كان هذا العمل البحثي
يفي��د يف رص��د ظواهر اجتامعية ،إال أن ذلك أيضا وىف ذات الوقت ال يعطي تفس�يرا كافيا للتغريات الحاصلة يف املجتمع اإلرسائييل.
وقد ش��كك كثري من الباحثني يف طبيعة هذه اإلحصائيات وطريقة إجرائها ومكانها وزمانها .واإلحصائيات إحدى أهم طرق البحث
يف إرسائي��ل باعتبارها « نظام يعبد األرقام» – حس��ب تعبري محمد حمزة غنايم .وبرأيي املتواضع ،فإن الدخول يف تقس��يامت من
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هذا النوع – حس��ب اإلحصائيات – ال يفيد .تعريف الهوية الدينية ال يكون حس��ب أداء الطقوس الدينية ،وهذا ما تعتمده تلك
اإلحصائيات ،وهذا اليكفى ،وقد عرب الباحث نبيه بش�ير عن حريته تلك يف كتابه «جدلية الديني والس��يايس يف إرسائيل» واعتقد أن
حريته صحيحة ،فاإلنسان ال يعرف نفسه من خالل سلوكه فقط .فاإلنسان هويات متعددة وانتامءات متعددة ،وأسئلة أي استبيان
تحرشنا يف زوايا قد تكون أصغر جدا من أن نرى أنفس��نا من خاللها (للمزيد ،أمارتيا صن ،الهوية والعنف ،ص  171وما بعدها)،
يضاف إىل هذا أن مجتمع املتدينني املتشددين يف إرسائيل ال يشارك عادة يف استطالعات الرأي واألبحاث التي تجرى يف املجتمعات
(مجلة ايرتس أخريت ،عدد .)2007 ،41
( )3يرسائيل شاحاك وآخرون ،التنوير واألصولية ،ترجمة مازن الحسيني ،دار التنوير للرتجمة والنرش والتوزيع ،رام الله ،2006 ،ص .10
( )4املصدر السابق:ص13
( )5د .نهاد عيل ،األصولية الدينية اليهودية وإسقاطاتها املحلية واإلقليمية ،قضايا إرسائيلية ،عدد  ،25مدار ،رام الله ،2007 ،ص .5
( )6يف التفاتة بالغة الدقة واألهمية ،يش�ير د.املس�يري إىل أن التيارات األرثوذكسية اليهودية املتشددة التي عارضت الصهيونية يف
أول أيامها ،رأت أن العودة إىل فلسطني ال تجوز ألن ذلك استباقا لفكرة الخالص ،ولكن،وبعد وعد بلفور عام ،1917وإقامة إرسائيل
عام ،1948وبعد انتصار عام ،1967تغري الفكر األرثوذكيس هذا ببطء ،ومتت عملية صهينة الدين اليهودي عىل يد كل من الحاخام
كوك األب واالبن ،بحيث تحول مركز القداسة إىل األرض إىل أن أصبحت فكرة عدم االحتفاظ باألرض واالنسحاب منها كفرا وهرطقة
(املسريي،املجلد السادس ،ص،)284 –281إن ما ذكر سابقا يثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن ما يقال عن األوجه السبعني للتوراة هو
أمر حقيقي جدا،وحزب شاس يقدم دليال ملموسا عىل ذلك،فهذا الحزب يغري مواقفه تبعا ملصالحه ويستطيع تقديم تربير مختلف
يف كل مرة(نبيه بشري،مصدر سابق ،ص.)35
( )7د .نهاد عيل ،مصدر سابق ،ص .5
( )8باروخ كمرلينج ،نهاية الهيمنة االشكنازية ،ص .40
( )9دولة الرفاه الش��املة التي تم تفكيكها يف إرسائيل ،أقيمت من جديد عىل أس��اس قطاعي يف املناطق املحتلة  :املنح والتس��هيالت
املبال��غ فيها بالس��كن ،التعليم ،الصحة ،الرضائب والبنية التحتي��ة ،تحولت إىل جهاز تعويض للرشائح الدنيا ،عن الرضر الذي س��ببته
الخصخص��ة يف خدم��ات الرف��اه يف إرسائيل ،وهى التي حركت الهجرة إىل املس��توطنات .أصبح االس��تيطان ميثل الخ�لاص من الفقر،
واالنضامم إىل النخبة الجديدة التي تبلورت يف املناطق املحتلة والوهم بكرس الحواجز بني إرسائيل الثانية (الرشقيني) وإرسائيل األوىل
(االش��كناز) .أدى التامث��ل الفكري من جانب « مس��توطني الضائقة « مع مرشوع االس��تيطان إىل متويه الداف��ع االقتصادي لهجرتهم
إىل املس��توطنات ،ووفر لليس��ار تربيرا آخر للفصل بني االجتامعي والسيايس ..فتحت املس��توطنات أمام الرشائح الدنيا الفرص للحراك
االجتامع��ي واالقتص��ادي ،التي زادت أهميتها ،حتى ملن مل يجس��دها،كلام عمقت خصخصة دولة الرفاه الالمس��اواة يف إرسائيل.هذه
الفرص ألغت الخط األخرض ليس أقل من فكرة أرض إرسائيل الكاملة.يش�ير رفض ش��عار «املال لألحياء وليس للمس��توطنات»إىل أن
املنط��ق ال��ذي يوجه صقرية الرشائ��ح الدنيا هو منطق اقتصادي أكرث من كونه أيدولوجيا أو سياس��يا ،وىف ظ��روف الخصخصة يعترب
«عقالنيا» متاما (د .عزيز حيدر ،التطورات االقتصادية ،و االجتامعية يف ارسائيل ،ص  ،)58إن هذا الطرح وأن كان ميكن إثباته بسهولة،
إال أن الدوافع األيدولوجية والدوافع السياسية والدوافع األمنية لالستيطان ميكن إثباتها أيضا ،فعندما تم «إجالء» مستوطني قطاع غزة
عام  ،2005رصح مس��ؤول إرسائييل كبري أن املس��توطنني هم جنود يف خدمة إرسائيل ،وأن خدمتهم انتهت يف غزة ،وعليهم أن ينتظروا
أوامر الحكومة للذهاب إىل مناطق وخنادق أخرى ،وقد تم اس��تيعاب أولئك املس��توطنني يف الضفة الغربية املحتلة وىف الجليل شامل
إرسائيل الذي يعاىن من خلل دميوغرايف لصالح العرب الفلسطينيني.
( )10برهوم جراييس،اليهود الحريديم،من الالمباالة السياس��ية إىل التطرف اليميني،جريدة األيام ،2009/8/25 ،ص.7
( )11يبلغ معدل والدات املرأة يف أوساط الحريديم ما بني  7إىل  9والدات ،وتبلغ نسبة التكاثر السكاين بينهم حوايل  ،% 3.4وهناك
عائالت منهم لديها ما بني مثانية إىل عرشة أوالد .وىف أوساط العلامنيني تبلغ نسبة التكاثر السكاين  % 1.6أما معدل والدات املرأة يف
األوس��اط العلامنية فتبلغ ما بني  1.5 – 1والدة (جراييس ،مصدر س��ابق ،أوردت وكالة معا اإلخبارية بتاريخ–  – 2009 / 11 / 30ما
مفاده أن نائب وزير الصحة اإلرسائييل الحاخام يعقوب ليسامن وىف معرض رده عىل هجوم بعض الوزراء عىل عدم خدمة الشباب
املتدينني يف الجيش بحجة دراس��ة التوراة ،قال الحاخام املذكور ما نصه « إن املتدينني ينجبون األطفال بكرثة ،والعلامنيون يذهبون
للجيش ،ولذلك عليكم أن تش��كرونا وليس أن تنتقدونا ،فإنجاب األطفال معركة أيضا ،ونحن نحارب ونقاتل عىل خط الدميوغرافية
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اليهودية ،وخذوا مدينة القدس عىل س��بيل املثال ،فلوال املتدينني لكان رسي نس��يبة رئيس��ا لبلديتها ،إذن ،أنتم تجندون للجيش
ونح��ن ننج��ب األطفال لليهود « هذا الجزء نقلته وكالة األنباء املذكورة عن صحيفة «إرسائيل اليوم» الصادرة بذات التاريخ ،وهذه
الصحيفة تخص حزب شاس الديني.
( )12جراييس ،مصدر سابق.
()13املصدر السابق ،وقد سبقت اإلشارة إىل املخاطر الدميوغرافية التي تدعيها إرسائيل وكيفية الرد عليها.
( )14د .مايل شاحوري ،و د.افيتال الوفر ،شبيبة التالل قنبلة موقوتة تجاه سلطة القانون يف إرسائيل ،صحيفة هتسوفيه ،عدد صادر
بتاريخ .2008 / 12 / 22
( )15املصدر السابق.
( )16اميانويل هيامن ،االصولية اليهودية ،ص .123
( )17أعتقد أن هذه الظاهرة أيضا تعكس رىض حكوميا رسميا ،وأن الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة تتعامل مع هذه الظاهرة بكثري من
اللطف وحتى الدعم الخفي ،لتوظيفها سياس��يا وإعالميا ،وإال فكيف يس��تطيع ش��اب أو مجموعة شباب أن يقيموا كرفاناً أو مجموعة
كرفانات عىل كتف طريق وعري وبعيد عن العمران وأن يحصلوا عىل املياه والكهرباء أوال ،ودون مساءلة من «السلطات الرسمية».
( )18يع�بر كث�ير من الباحثني العرب واألجانب عن « دهش��تهم « لعودة األصولية وتعبرياتها السياس��ية يف القرن العرشين ،فالدولة
الحديثة مل تس��تطع أن تحل هذه اإلش��كالية (أملوند ،السياس��ات املقارنة يف وقتنا الحارض ،)1995،كام أن جامعات املصالح الدينية
املنظمة تس��عى إىل بسط نفوذها عىل السياس��ة العامة يف الواليات املتحدة ،وعىل املستويات التنفيذية واملحلية بنفس الطرق التي
تفع��ل به��ا ذلك جامعات املصالح األخرى (مايكل كوربت وجوليا بتش��ل كوربت ،الدين و السياس��ة يف الواليات املتحدة ،2002،ص
 ،)151إضافة إىل هذا ،يبدو أن العودة إىل األصولية كانت ردا عىل عمليات العلمنة والتحديث الرسيعني خالل القرن املايض (املسريي،
املوسوعة ،املجلد األول) .وىف مداخلة جديرة باالهتامم فإن هناك من يقول أن غريزة التدين هي غريزة أساسية لإلنسان (تقي الدين
النبهاين ،الش��خصية اإلس�لامية ،بدون تاريخ وبدون دار نرش) ،إال أن املنهج املتشدد يف التعامل مع األمور ،القائم عىل التعصب للرأي
والقناعات ،وعىل إلغاء اآلخر ونفيه ،والتعامل معه بتشدد و ِح َّد ٍة فكرية أو سلوكية ،ليس بالنهج الجديد ،وال يختص بفرتة زمنية دون
أخرى ،وال مجموعة برشية دون أخرى ،بل هو ظاهرة برشية طبيعية وموجودة منذ وجد اإلنسان ،وستظل موجودة ما دامت الحياة،
ألنه يتعلق بطبائع البرش وميولهم ونفس��ياتهم (د .نهاد عىل ،مصدر س��ابق ،ص  .)6والنهج املتش��دد يزداد حدة عند قولبته وإضفاء
أيدولوجية دينية مسيس��ة عليه مام يكس��به رشعية « إلهية» ،ومن هنا تبدأ املش��كلة .وىف القرن العرشين تبدت األصولية الدينية
بطريقة ظاهرة وعنيفة ،فقد تم اغتيال من اعترب مخالفا للتعاليم الدينية (كام حدث يف الواليات املتحدة ومرص وإرسائيل) ،ومل يقترص
األمر عىل قتل السياس��يني بل تعداه إىل قتل أطباء ومفكرين وكتاب وعلامء( ،د .نهاد عىل ،مصدر س��ابق) .ويحاول األصوليون عادة
الحصول عىل السلطة ،وليس لديهم الوقت للدميوقراطية أو التعددية الحزبية أو التسامح الديني أو الحفاظ عىل السالم أو الخطاب
الحر .وتهدف الحركات األصولية عادة إىل ثالثة أمور هي :بناء اإلنسان األصويل ،بناء املجتمع املحيل األصويل وصوال إىل بناء املجتمع
األصويل بأبعاده الكونية (د .نهاد عىل ،مصدر س��ابق ،ص  )8وكذلك (غريس هالس��ل ،النبوءة والسياسة  :األنجيليون العسكريون يف
الطريق إىل الحرب النووية ،ترجمة محمد الس�ماك ،دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت .)2003 ،وىف هذا الكتاب بالذات
اس��تعراض مكثف للنزعات األصولية يف الدين املس��يحي واس��تعجال الخالص املشيحاين اليهودي املس��يحي عن طريق توهم أعداء
املسيح ،ومحاولة تفسري العامل وتصنيفه من خالل رؤى مشيحانية تهدد السلم العاملي ككل.
( )19إيان لوس��تيك ،األصولية اليهودية يف إرسائيل  :من أجل األرض والرب ،ترجمة حس��نى زينة ،مؤسس��ة الدراسات الفلسطينية،
بريوت ،1991 ،ص  70وما بعدها.
( )20د .أسعد غانم ،الهويات والسياسة يف إرسائيل  ،ص  18وما بعدها .ويجب أن أشري هنا إىل أنني شخصيا لست من أولئك الذين
يبالغون يف إظهار تلك الرشوخ والصدوع ،فاملجتمع اإلرسائييل أثبت أنه أقوى من املتوقع خالل كل املواجهات التي خاضتها ارسائيل
مع الش��عب الفلس��طيني والعرب .أكرث من ذلك ،فقد اتخذ هذا املجتمع سلوكا أكرث تشددا وتطرفا ،وبالتايل ،فإن الرتكيز املبالغ فيه
عىل تلك الصدوع قد يرض ببناء صورة صحيحة عن املجتمع اإلرسائييل الذي يتميز بديناميكية عالية وروح تطوعية مدنية قوية .
( )21يائري شيلغ ،مصدر سابق ،ص .410
( )22للمزيد أنظر ،محمد عبد الفتاح مايض ،الدين والسياسة يف ارسائيل ،مكتبة مدبويل ،2004،ص  380وما بعدها.
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أثر القوى الدينية االرسائيلية عىل احتامالت التسوية السلمية
( )23هناك كثري من استطالعات الرأي التي تدل عىل كراهية متبادلة بني الطرفني ،واستطالعات أخرى ،تؤكد أن الصدع الديني هو
أخطر صدع يواجه املجتمع اإلرسائييل (د .نهاد عىل ،مصدر سابق ،ص .)10
( )24نبيه بشري ،مصدر سابق ،ص .14
( )25تتساءل الصحافية والكاتبة ياعيل لوتان مثال عن إحجام كل من فرانز بوعز وكلود ليفي شرتاوس عن دراسة اليهودية مبا يخص
التميي��ز والتمي��ز واالنعزال التي تتصف بها ،وترجع الباحثة ذلك إىل أن عددا من مؤس�سي األنرثوبولوجيا املعارصة هم من اليهود،
والحظت مثال أن جابريل أملوند يف كتابه « السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض ،نظرة عاملية « تجنب اإلشارة إىل أي متجهات سياسية
يف إرسائيل – رغم أنها تش��كل حالة دراس��ية منوذجية ملا استعرضه – ولكنه كان يشري إليها يف معرض التقدير ورمبا اإلعجاب ،األمر
ال��ذي كان يغي��ب عند الكالم عن مرص أو نيجرييا .وىف هذا الصدد ،فإن الباحثني الغربيني الذين تحدثوا عن إرسائيل وعن األصولية
فيها ،متت مهاجمتهم ومضايقتهم عىل أكرث من صعيد .ويقدم الفيلسوف روجيه غارودي مثاال حيا عىل ذلك ،أما اليهود الذين كتبوا
عن األصولية فيها بطريقة معارضة وناقدة ،فالوصف الجاهز أنه «يهودى كاره لذاته» ،ويقدم يرسائيل شاحاك منوذجا حيا لذلك.
( )26حسب تعبري أنطوان شلحت يف تقدميه لكتاب « االنزياح نحو اليمني « ،مدار ،2005،ص .12
( )27وقد تم رصد كل ذلك من خالل دراسات سابقة مختلفة نذكر منهم عىل سبيل املثال ال الحرص :إبراهيم البحراوي ،1996 ،إبراهيم خليل
أحمد ،1988 ،أحمد بهاء الدين شعبان  ،1996أسعد السحراين  ،1993أسعد رزق  ،1971رشاد الشامي  ،1994عبد الغفار الدويك .2004
( )28للمزيد حول ذلك ،أنظر ،عيل حيدر ،الكراهية والعنرصية واإلقصاء تجاه املواطنني العرب ،قضايا إرسائيلية ،عدد  ،8مدار ،رام
الله ،2002 ،ص  12وما بعدها ،وكذلك ،د .نزيه بريك ،انعكاس الفكر الصهيوين عىل وضع الفئات األثنية يف إرسائيل ،قضايا إرسائيلية،
عدد  ،9مدار ،2003 ،ص  75وما بعدها).
( )29حكم عىل منفذ مذبحة دير ياسني بدفع مبلغ نقدي أقل من بنس أمرييك ،وقد خرج من املحكمة ،ورصح قائال ،ان عىل العرب
أن ينسوا ما حدث ،أما شارون الذي اتهم بتغطية مذبحة صربا وشاتيال فقد حكم عليه بالتخيل عن منصبه الرسمي ،أما قاتل الطفل
أبو شوش��ة ذو العارشة من مخيم الدهيش��ة فقد حك��م عليه بدفع مبلغ أقل من دوالر ،أما من قت��ل ثالثة عرش عربيا من العرب
الفلسطينيني يف إرسائيل عام  ،2000فلم يقدم للمحاكمة أصال ،وما بني الحادثة األوىل والحادثة األخرية هناك أكرث من خمسني سنة،
الفعل واحد والطريقة ذاتها والحكم ذاته .إن التهرب من العقاب سبب لعدم االستقرار يف املنطقة ،هذا ما رصح به القايض الدويل
اليه��ودي رئيس لجنة التحقيق الدولية يف الجرائم اإلرسائيلية يف غزة ،ريتش��ارد غولدس��تون ،بتاري��خ  ،2009 / 11 / 15وقد اتهمته
الدوائر اإلرسائيلية كالعادة أنه يهودي يكره ذاته ،وقد طلب رئيس إرسائيل شمعون بريس محاكمة غولدستون عىل اتهاماته إلرسائيل
وذلك بتاريخ  .2009/11/13للمزيد حول الجرائم اإلرسائيلية ( تقرير وزارة اإلعالم الفلسطينية الصادر بتاريخ .)2008/5/28
( )30عب��د املجيد همو ،مفاهيم تلمودية،نظرة اليهود اىل العامل،االوائل ،دمش��ق ،2007،ص ،122 – 99يف هذا الفصل من الكتاب،
يستعرض الكاتب رؤية التلمود لغري اليهود إىل درجة «الخوف عىل البهائم من شبق االغيار» ص ،108و«االغيار يعادل الحيوانات»
ص ،110و«عدم الثناء عىل االغيار ألن هذا يش��جع االغيار» ص ،118و«ع��دم التداوي عند االغيار وعدم مداواتهم» ص ،121وهذا
مبقابل ،تقديس الروح اليهودية إىل درجة حلول الله فيها.
( )31عبد املجيد حمدان ،الوعد يف التوراة ،دار الكاتب ،القدس .1993،وىف هذا الكتاب ،يقوم الكاتب بكتابة تاريخ اليهود بطريقة
اس�ترجاعية ،بحيث نرى ما يحدث اآلن وكأنه يحدث يف التاريخ املايض ،ليطابق بني النص وبني الس��لوك املتجدد ،املثري يف األمر هنا،
أن الكاتب هو أحد الكوادر الشيوعية الفلسطينية ،ولهذا اكتسبت دراسته املزيد من األهمية األكادميية لتداخل األسطوري بالعلمي
والتاريخ��ي بالوجداين وما يس��جل للكاتب والكتاب اس��تعامله الذيك للنص��وص التوراتية ومالمئتها وانطباقها عىل س��لوك إرسائيل
الحديث ،فصل «تنفيذ الوصايا باإلبادة « كمثال ،ص .103 – 85
( )32تودوروف ،فتح أمريكا ،مس��ألة اآلخر ،دار س��ينا للنرش ،القاهرة ،1992،ص  ،265وقد نحت كلمة مركبة من قرابني ومجازر
ليصبح التعبري أو املصطلح «قرامجازرية».
( )33ال ميكن حرص املشاريع اإلرسائيلية لتسوية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،فمنذ احتالل عام  1967لفلسطني التاريخية واملشاريع
تنهمر إىل درجة أن حكومة واحدة تقدم عددا من املش��اريع ،بعدد وزرائها .للمزيد (ش��لومو غازيت .الطعم يف املصيدة ،ص 58وما
بعدها) .وىف هذا الفصل يس��تعرض الكاتب مرشوعات وخطط كل من وزراء الحرب ،وهم عىل التوايل :موش��يه ديان ،شمعون بريس،
عيزر وايزمن ،مناحيم بيغن ،اريئيل ش��ارون ،موش��يه ارنس .أما هذه األثناء –  – 2009فإن حكومة إرسائيل ،بقيادة بنيامني نتنياهو،
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د.أحمد رفيق عوض
فهن��اك مرشوع نتنياهو نفس��ه وخطة وزير حربه ش��اؤول موفاز ومرشوع ي��ويس بيلني ،وهو من املعارضة ،ه��ذا فضال عن الخطط
واملشاريع العربية والدولية ،التي ترضب إرسائيل بها عرض الحائط .ولذلك ،فإن إدارة أزمة االحتالل هي هدف الحكومات اإلرسائيلية
ولي��س حل األزمة ،وهو ما عرب عنه اس��حق ش��امري ع��ام  ،1991عندما اضطر إىل الذه��اب إىل مؤمتر مدريد ،حيث قال أنه س��يدير
املفاوضات مع الفلسطينيني عرشة سنوات قادمة ( .للمزيد ،د .طالل أبو عفيفة ،الدبلوماسية الفلسطينية ،2001،ص  450وما بعدها).
( )34وبه��ذا تك��ون خطة يغئال الون التي اقرتحها يف متوز من عام  1967الس��قف األعىل الذي ميك��ن إلرسائيل أن تقدمه ،يجب
مالحظة أن الون هذا أحد كبار قادة الصهيونية العاملية اليسارية االشرتاكية (للمزيد ،د .طالل أبو عفيفة ،مصدر سابق ،ص 150وما
بعدها ،وكذلك شلومو غازيت ،مصدر سابق ،ص.)167
( )35محمود عباس ،املس�يرة السياس��ية يف الرشق األوس��ط ،مطابع دار األيام ،رام الله ،2000 ،ص  ،33 – 3وكذلك ،د .ايفرت مندلس��ون
وآخرون ،الرتتيبات األمنية والتسوية السياسية الفلسطينية اإلرسائيلية ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،نابلس ،1994 ،ص ،)10 – 7
وحول االستيطان أنظر( ،د .جوين منصور ،فاتورة االستيطان ،قضايا إرسائيلية ،عدد  ،13مدار ،رام الله ،2004 ،ص  ) 89وىف هذه الدراسة
يتناول الباحث الجدل الدائر حول االستيطان ودوره يف إعاقة فرص التوصل إىل حلول سياسية يف املستقبل وعالقة ذلك بالرتكيبة السياسية
اإلرسائيلية وخلفيات ذلك أيدولوجياً ،مركزا عىل تواطؤ جهاز القضاء مع املؤسسة السياسية وتاريخ هذا التواطؤ وتربيراته ومسوغاته.
( )36يخلص شلومو غازيت يف كتابه «الطعم يف املصيدة» إىل القول أن السياسات اإلرسائيلية املتعلقة بالفلسطينيني داخل األرايض
املحتلة منذ عام  1967وحتى عام  ،1997مل تؤد إىل التوصل إىل حل حقيقي معهم .غازيت هذا شغل مناصب هامة يف االستخبارات
والجيش اإلرسائييل ،ومن حق القارئ أن يس��أل ،إذا كان ذلك عىل مدى  33س��نة ،فام هو املانع أن تس��تمر هذه السياسة إىل ما ال
نهاية إذا مل يوضع لها حد ؟! وحول الرؤية اإلرسائيلية للدولة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو أنظر (شلومو غازيت ،مصدر سابق،
فصل :إعالن املبادئ يف أوسلو ،املرحلة االنتقالية ،ص .)345
( )37وثيقة مؤمتر هرتسيليا الثامن يف العام  ،2008ترجمة مدار ،رام الله ،2008 ،ص .79
( )38املطالبة بطرد الفلس��طينيني من الضفة الغربية هي مس��ألة عادية يف أوساط املستوطنني الذين ينتمون ألحزاب مثل املفدال
وأغودات يرسائيل ،وهي أحزاب مش��اركة يف الحكومات اإلرسائيلية منذ قيام إرسائيل .طرد الفلس��طينيني ش��عار ازداد وضوحا بعد
انتفاض��ة األق�صى ع��ام ( 2000للمزيد ،ايالن بابيه ،توم س��يغف ،رون بون��داك ،صهيونية جديدة نفاثة ،ترجمة أنطوان ش��لحت،
مدار ،2006،ص  13وما بعدها ) ،وعىل املس��توى الرس��مي ،فإن إرسائيل متارس عمليات طرد ناعم من خالل إجراءات إدارية تجعل
من حياة الفلسطينيني جحيام ،لقد استطاعت إرسائيل طرد حوايل  5000مواطن من مدينة القدس املحتلة من خالل سحب بطاقات
إقامتهم فيها (خرب تناقلته وكاالت األنباء ،وبثته قناة الجزيرة بتاريخ .)2009/12/2
( )39د .نور الدين مصالحة ،يف « الهويات والسياسة يف إرسائيل « ،تحرير :د .أسعد غانم ،مدار ،رام الله ،2003 ،ص .158 – 119
( )40د .مروان بش��ارة ،تطور املعس��كر الديني يف إرسائيل  ،1997 – 1967مركز البحوث والدراس��ات الفلس��طينية ،دائرة التحليل
االسرتاتيجي ،نابلس ،1997 ،ص .33
( )41كتب باروخ كمرلينج عن ذلك ما نصه « ليس من املنطقي إخالء املستوطنات دون حدوث مقاومة عنيفة للغاية ،عىل األقل
بني بعض املستوطنني اليهود يف املناطق املحتلة ،إىل حد التطور إىل حرب أهلية كاملة ،أو يف أفضل األحوال االقرتاب من مثل هذه
الحرب ....قد يبدو غريبا القول أن حرباً أهلية رمبا تندلع يف إرسائيل ،ليس بالرضورة بس��بب االنس��حاب من األرايض املحتلة ....رمبا
يكون االنس��حاب عامال له وزنه كعذر مقبول ومقنع يتيح للطرفني تجنيد مؤيدين ،ولكن من غري املحتمل أن يكون أصل املش��كلة،
فاالنقس��ام لن يكون بني الحامئم والصقور ،أو بني اليمني واليس��ار ..ان القضية األساسية التي ميكن أن تندلع الحرب األهلية بسببها
هى قوانني اللعبة التي تحدد هويتنا املش�تركة « .إن ما يطرحه كمرلينج هنا يعزز الطرح الس��ابق حول الجدل الكبري بني « وظيفة
« إرسائي��ل و «هويتها « .وحول الحرب األهلية أيضا كتب أيان لوس��تيك عن إمكانية حرب ش��بيهة بح��رب الثالثني عاما األوروبية
(لوس��تيك  )1988وكذل��ك عامنوئيل هيامن الذى توقع أن من س��يدمر إرسائي��ل الحالية هى األصولية اليهودي��ة باعتبارها كانت
املس��ؤولة ع��ن تدمري إرسائيل القدمية( .هيامن ،مصدر س��ابق) ولكن باملقابل ،هناك من يعتقد أن ه��ذا مبالغ فيه جدا ،حيث أن
هناك نوع من التسوية استطاعت احتواء االنقسام العلامين الديني ىف إرسائيل (مروان بشارة ،تطور املعسكر الديني ،مصدر سابق)
وكذلك (يائري شيلغ ،مصدر سابق).
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