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 مقاربة
 " إسرائيل" في العقدين القادمين

  إعداد/ األسير كميل أبو حنيش
كيان غاصب آيل للسقوط خالل العقدين القادمين كأقصى تقدير، انطالقًا من عدة كتدّعي هذه المقاربة أن " إسرائيل" 

وناتها األسطورية عوامل ومقومات جزء منها يبدو جليًا في عدة مظاهر، واآلخر كامن في طبيعة " إسرائيل" ومك
 يمكننا استشرافه وتلمسه بيسر إن نحن أمعنا النظر في هذه التنذرات والعوامل الكامنة. والفكرية.  والسياسية والبنيوية

" إسرائيل" ككيان فريد في تركيبته وظروفه األيديولوجية ال يمكن مقاربته مع أي ظاهرة  بأنينبغي اإلشارة أواًل 
فلم يعرف التاريخ يومًا كيانًا هالميًا نشأ وتطور على أسس أسطورية  بشكلثة إال ما يتصل استعمارية قديمة أو حدي

وأيديولوجية وسياسية كما هو الحال مع " إسرائيل"، وبالتالي فإنه من الخطأ الفادح االدعاء بأن ثمة نماذج شبيهة 
أفريقيا، أو أي ظاهرة استعمارية شهدتها  التي كانت سائدة في جنوب كالدولة العنصريةتنطبق على حالة " إسرائيل" 

القرون السابقة في مختلف بقاع  األرض، وال نتوقف أمام مقاربات بين " إسرائيل" وغيرها من النماذج االستعمارية 
األخرى، مع أن كافة الظواهر االستعمارية في التاريخ انتهت بالصورة المأمولة بعد كفاح طويل ومرير خاضته الشعوب 

ها باألساس على عوامل ال يمكن التقليل من شأنها ز ة فريدة في التاريخ من ارتكاعمرة، أما " إسرائيل" فهي حالالُمست
كعامل الدين والتاريخ، بما ينطوي عليه من أساطير وخرافات باتت هي المحرك الفعلي لوجودها وبقائها، واألهم من كل 

المزاعم واالدعاءات التي قامت على أساسها لم تعد صالحة اليوم  ذلك إلى زوالها الحتمي كنهاية طبيعية ومنطقية كون 
سواء على صعيد عالم متذبذب تعصف به تحوالت متسارعة ال يمكن سبر أغوارها، أو على صعيد منطقة أشبه بحالة 

هم من كل الرمال المتحركة، وطافحة بالمعتقدات واأليديولوجيات والقوميات، والدول التي تتصارع على تشكيلها، واأل
ذلك على صعيد " إسرائيل" ذاتها التي وصل إلى حد االختناق األيديولوجي والتاريخي والجغرافي واالستراتيجي، وهذا 

هويتها القومية المزعومة من بدءًا  هذه الدولة قضات وصراعات عميقة تضرب أساساتينطوي على ظروف وتنا
قراطية المقترنة بيهوديتها، وليس انتهاًء بفشل المشروع الصهيوني وتياراتها الدينية المتناقضة، ومرورًا بوهم الديم

 ليبدأ بعدها رحلة التراجع والتقهقر ومراكمة الهزائم 1967التوسعي بعد أن وصل ذروته في حرب حزيران عام 
 .في الجغرافياات واالنكماش والتقلصات
اد استراتيجية، لكنها غير منفصلة عن األحداث المقاربة تحاول تسليط الضوء على عوامل ومتغيرات ذات أبعإن هذه 

التكتيكية السائدة والتي باتت تتصارع وتتشابك ملقية بظاللها على مستقبل المنطقة بما فيها مصير " إسرائيل" ككيان 
 والمتغيرات وفقاً  عواملطقة، وسأبدأ في ترتيب هذه الغاصب وغريب ومارق وغير مرحب به في الجغرافية السياسية للمن

 للعناوين التالية:
 
 



2 

 

 أواًل: اليهودية:
إن إصرار "إسرائيل" على االعتراف بها كدولة يهودية من جانب الفلسطينيين يبدو من حيث الشكل مجرد ابتزاز سياسي 

ليس على مستقبل " إسرائيل"  قلق كبيرولمنع إمكانية إحداث تقدم في التسوية المعطوبة أصاًل، ولكنه يحمل بطياته 
اليهودية  رمن قعر البئ معصدى لتخوفات وجودية ُتس القلق لليهودية كأنه على مستقبل اليهودية برمتها، هذافحسب بل 

األجيال عن مزاعم أيديولوجية جغرافية عن  تتوارثه ال يمكننا انكار بأن ثمة موروث يهوديو بشقيها الديني والتاريخي، 
لموذية التي تشربتها األجيال اليهودية خلقت في هذا تالتوراتية الم حق اليهود التاريخي والديني في فلسطين، هذه المزاع

سيح الذي سيعيد اليهود الوجدان الجمعي اليهودي حماسة وصلت إلى حد الهوس اإليماني الخرافي المرتبط بانتظار الم
برز الصهيونية أواخر وراتية قبل أن تتموذية اللتلطين هي الغاية األسمى لليهودية اوالعودة لفلس -الميعادض إلى أر 

بأن  ةالديني المدجج بسالح قومي مدعي القرن التاسع عشر لتجسد هذه الغاية بصورتها المادية بعد أن خلعت ثوبها
اليهودية كدين وكقومية في ذات الوقت، وأنه حان وقت العودة إلى " ارض إسرائيل" األرض التي برهن فيها الشعب 

ية بوصفها وعدًا إلهيًا، وهذا يعني التخلي عن أهم وأقوى سالح في يد اليهوداليهودي على وجوده القومي وليست 
 أال وهو انتظار المسيح. األرثدوكسية

اليهودية فلقد نجحت الصهيونية في تجويع الجماعات اليهودية  لقتللقد كانت الصهيونية الضربة األولى واألهم  
هذه عمقت الشرخ  فعلتهاتقة واحدة " إسرائيل" لكن الصهيونية بفي بو  هرهاصحاول المنتشرة في شتى قوميات العالم لت

 ذات المذاهب والطوائف اليهودية ) غير المتجانسة أصاًل(.
لهم تاريخ  ضوياً فشلت فشاًل ذريعًا في حالة " إسرائيل"؛ فاليهود ليسوا شعبًا ع ضوي غي اإلشارة أن فكرة الشعب العينب

نما جماعات يهودية لكل منها  الدولة الصهيونية في إذابة الفوارق  فبعد أكثر من قرن على محاوالت ه،تاريخواحد وا 
الطبقية والعرقية وصلت إلى فشل ذريع واقتصار هذه الجماعات بهوياتها وتاريخها وثقافتها األم، حتى بات اإلسرائيلي 

ذه الجماعات في تجمعات المتضاربة وغير المتجانسة، بحيث تعيش ه اليوم كما باألمس تتنازعه عدد من الهويات
وأحياء ومدن أقرب إلى الغيتوهات الدينية اليهودية جعلت من المؤسسة االرثذوكسية المسيطرة في "إسرائيل" ال تعترف 
في كثير من األحيان بجماعات وأفراد من اليهود، السيما اليهودية المحافظة واليهودية اإلصالحية، واليهود الفالشا، 

 حضورها جمعت ودية بعد ثالثة آالف عام علىب صلب اليهودية، فاليهوهو ما يضر هود الروس، وأعداد كبيرة من الي
تتسم بالقسوة والشر يّشكلون أساس طبيعة هذه اليهودية التي حتى بات اليهود المتدنيين  بطياتها معظم معتقدات الشرق 

رض قاطبة، وتعادي مختلف األديان االله وتحتقر شعوب األتعتبر نفسها عن أنها  والعدوان والكراهية، فضالً 
 .تتفجر من الداخل أنها ديانةب بها في أي من المجتمعات حتى والمعتقدات، وهذا يجعل منها ديانة غير مرح

نى أن اليهودية حتمية، ولكنها حتمية عابرة في التاريخ بمع ندعّي أن قيام "إسرائيل" باتتمن ناحية تاريخية، يمكن أن  
حشد اليهود في  عية إلى أرض " إسرائيل"، لقد كانأال وهي إقامة "إسرائيل" والعودة الجما فمن أجل أهدا عاشت

هودية األرثذوكسية ال فلسطين هي الرحلة مستمرة ولم تنته ، إذ ال يزال يعيش نصف اليهود في الخارج، مع أن الي
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أحالم  المرحلة الثانية فكانتأما إليها، على أي حال رغم ترحيب الهيئات الرسمية بهم وا غرائهم بالهجرة  تعترف بهم
أرض "إسرائيل" الكاملة من نهر مصر إلى نهر الفرات وهذا حلم لم يكتمل أيضًا. بل باتت اليهودية اليوم مطالبة  إقامة

ال سيما " يهودا والسامرة"، األمر الذي أحدث ويحدث شرخًا في الحلم بالتنازل عن جزء عزيز من ارض " إسرائيل" 
ن حددي، وتبديدًا للمز اليهو  التنازل عن الجزء العزيز جدًا على قلب  ت وقررت "إسرائيل"ثاعم واالدعاءات التوراتية وا 

اليهود فإنه سيصيبها في مقتل ادعائاتها، أما المرحلة الثالثة واألخيرة والمهمة، فهي مرحلة إقامة الهيكل الثالث، وهي 
معلوم أن اليهودية تتهيأ لهذا اليوم المنشود، والذي سيكون أعظم يوم في قدس أقداس اليهودية ومبرر وجودها فكما هو 

تاريخ اليهود على اإلطالق، إنه اليوم الذي سيلتقي به االله مع نصفه اآلخر، وهي مسألة روحية تقع في صلب 
 اليهودية.

تعددية... مع المعتقدات خرافات اللقد مرت اليهودية بثالث مراحل األولى المرحلة التوراتية، التي تعج بالتناقضات وال 
لصالح تصويب  ذلك وانحطاطها، وبداًل من أن يمثلالتي استمر كتابتها قرابة ألفي عام إلى أن وصلت إلى قمة تعفنها 

ذي جاء تطويعها الستيعاب تغيرات العصور وهذا ما حدث بعد خروج المسيحية من رحمها متمثلة بظهور المسيح ال
بما تنطوي  لت المرحلة الثانية الكمونيةع ودخدية ذهبت إلى جهة اليمين والتقوقإال أن اليهو  ،يةباعتقادات أكثر مثال

عليه من تطرف وعنصرية وشوفونية وعداء لكل الشعوب، ونزاعات أكثر خرافية حتى بات التلمود هو أهم من التوراة 
لظهور  ، وبدأترى خوذية نحو اليمين مرة أودية التلمرغم أنه شارح لها، ومع توالي القرون واألحداث اتجهت اليه

عنه أنه شعب هللا المختار،  "إسرائيل"للمرحلة القبالية وهي المرحلة التي يعيشها اليوم حيث لم يعد الحديث عن شعب 
نما هو ذاته الشعب الذي يسكن فيه االله، وهي مرحلة الحلولية بحيث تعززت هذه الحالة بعد الهولوكوست بحيث ساد  وا 

االله قد مات وبات الشعب هو االله، وأن بهذا  " إسرائيل" ط اليهود بأن هللا تخلى عن شعباد له ما يبرره في أوسااعتق
ولكن هذا االله الشعبي بحاجة إلى الهيكل ليلتقي مع نصفه الضائع ) الشخنيناه( وهي مقاربة جنسية ) االله الذكر 

ا اليوم تتجلى على األرض في إصرار اليهود على الدخول اليومي واالله االنثى(، إنها هذه الصورة المهووسة نجده
لساحات األقصى كخطوة ثانية باتجاه تقاسمه وصواًل إلى تدميره، وبناء الهيكل مكانه، وبمعزل عن عما ستحدثه هذه 

اليهودية ذاهبة الزيارات المتكررة من ردود فعل لدى العرب والفلسطينيين فإنه ال مناص بأنه ليس هناك مجال للشك بأن 
 إال مسألة وقت، وظرف سياسي مناسب. ثالث، وما المسألةفي طريقها نحو بناء الهيكل ال

لقد أنجزت اليهودية حلمًا ظل يراودها أللفي عام خلت وال يمكنها التخلي عن باقي مفردات الخطاب اليهودي الموروث 
هودية عبر تاريخها الطويل أزمات عميقة في بنيانها العودة إلسرائيل واستكمال بناء الهيكل، فلقد عايشت الي وهو

االعتقادي، هذه االزمات مستمدة من التوراة ذاتها، فهذا الكتاب المقدس لدى اليهود تحتضن بين دفتيه حصاد ألف عام 
واقف من المعتقدات واألساطير والخزعبالت غير المتجانسة والمتناقضة بين نصوصها، ولكن التوراة رغم ما تراها من م

وراة أقدم وثيقة تاريخية س لليهودية، وأيضًا باتت مرجعًا تاريخيًا لكافة المؤرخين بالعالم كون التبقيت هي المرجع المقد
 التاريخ اإلنساني أسيرًا لها طوال قرون، فما الذي تغير في القرن الماضي. فيها أبقت
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فة خاصة كشف بشكل جلي عن كشف أكاذيب وادعاءات إن تطور  العلوم اإلنسانية العامة وعلمي التاريخ واآلثار بص
وليس لديهم ثقافة خاصة بهم، وأن كل ما تحمله التلموذية من  ،لدى اليهودهناك أدب فكري التوراة، فقد تبين أنه ليست 

للغة مفردات وثقافة ومسميات ولغة هي تعود إلى معتقدات كنعانية وآرامية وفرعونية وبابلية وسومرية ورومانية، حتى ا
ولهذا وبعد أن كشف  ،ومعتقدات الكنعانيين أفكارالعبرية فهي لغة الكنعانيين ) وأن أبرز ما يعتقده اليهود دينيًا من 

اثار قد كشف لنا آل، وبعد أن تبين لليهود أنفسهم كشف ادعائاتهم خاصة وأن علم االنقاب عن الوجه القبيح لليهودية
عديمة القيمة حتى أن اليهود المتنورين  بمعتقداتليهودية التوراتية أشبه عن كنوز دفينة في باطن األرض، باتت ا
شأنه شأن الكتب الفكرية التي تغص بها مكتبات ومراكز دراسات  فولكلوري والعلمانيين ال يرون بالتوراة أكثر من كتاب 

 الشعوب.
ة أسقط التاريخ أحدى اهم الهرطقات وبهذا فإن أهم حصن تتحصن خلفه اليهودية قد بدأ بالتداعي، ومن ناحية تاريخي

اليهودية المدعية بأن ثمة تاريخ يهودي واحد وشعب عضوي واحد، حينما بدأ علم التاريخ وعلم االجتماع ينفي بوضوح 
نما هنالك تواريخ لجماعات توراتية  هذه المزاعم السافرة فال يمكن علميًا ومنطقيًا الحديث عن تاريخ يهودي واحد، وا 

د، وهذا ينطوي على مسألتين غاية في األهمية، األولى تعددية في المرجعية الثقافية والتاريخية وحتى وليس لليهو 
االعتقادية الدينية، أما الثانية واألهم أن هذه الجماعات ال تعود أصولها إلى عرق واحد، وهذا يضرب باألساس المزاعم 

وباتت كافة المحاوالت  النقي، الدم اليهودي في ايجاد ليهوداوالت البائسة من جانب االصهيونية، لقد أخفقت تلك المح
ة كأو كالالعب الذي يبحث عن قصة سوداء في غرفة حال ،عة أشبه بالمسرحيات التراجيديةالعشرة الضائ للبحث عن

ى زيتها إال حبات الزيتون ال يمكن الحصول علن، فجرة الزيتو اليهود بش حاخامات التلموذ. لقد شبه يحلم وكثيرًا  ،الظالم
بعد عصرها، وكذلك اليهود ال يمكن أن يظهر خيرهم وسماتهم مزاياهم إال بالمآسي والنكسات، ومثلما زيت الزيتون ال 

. جينينًا.. واجتماعيًا يمكن له أن يختلط مع أي سائل آخر فإن اليهود كونه شعب هللا المختار، ال يمكن له أن يختلط .
 األخرى. وبمع الشع

لعالم خاصة في وهذا ما يقلق المفكرين الدينيين اليهود، فاليهود في ا نهاية اليهودية، ه اليوم هو ارهاصاتإن ما نشهد
 .على اليهودية ووجودها بأن هناك خطر كامل في أوساطهم ُيناقش الواليات المتحدة

ديهم ظاهرة الزواج المدني المحاكم الشرعية، وباتت تتسارع لكما أن اليهود في "إسرائيل" ال يعترفون بالزواج في  
زواج، وبالزواج ثمرات هذا ال درائيل" إلى عدم االعتراف باألوالالحاكمة في "إس األرثدوكسيةوالمختلط، مما دفع المؤسسة 

انتهاء بالمآسي  ، وليسفي كثير من األحيان وال يتماشى مع الشريعة اليهودية، فالزواج المختلط.  ذاته كونه مختلطا
في تاريخهم هي عامل أيضًا في استرخاء اليهود واندماجهم في  يهودالحقات التي كان يتعرض لها الموالمجازر وال

 الغيتو الذي كان معلمًا مهمًا في تاريخ اليهودية. مسألة غاية في األهمية أال وهيالشعوب، فضاًل عن 
الجذوع واألغصان، فالمياه اآلسنة التي إن شجرة الزيتون لليهود آخذة بالجفاف ولم يلبث أن يصل الجفاف إلى الجذور و 

، أو شربت منها اليهودية عبر تاريخها آخذة بالنفاذ هي األخرى، ولم يعد للفكر اإلنساني أن يتقبل األفكار العنصرية
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ب األرض بعد أن ن بيهوديتها وتميزها عن سائر شعو التي احتوت عليها اليهودية، ولم يعد اليهود أنفسهم يثقو  األساطير
وبعد وت أسوار الغيتو وبزغت شمس الحرية على العالم، وتحريرهم من سطوة الحاخامات ونصوصهم الكريهة، تها

المزعومة واكتشافهم أن ال عالقة لهوياتهم مع هوية هذه األرض، وأنه ليس من السهل السيطرة عليها،  انهيار هوياتهم
 ال تشكل لهم حصانة وال تمييزًا. ،االله الذي حلت بهمبد وأن روح التاريخ ال يعرف مفردة األن وبعد أن أدركوا بأ

إن القرن الحادي والشعرين جرت فيه تحوالت عميقة جدًا على صعيد الفكر اإلنساني، وال يقبل االعتقادات 
هذا النهر الجارف من التحوالت و  ، الم سائاًل وبدون أي مرجعياتواأليديولوجيات المنغلقة والمتعفنة، فلقد أصبح الع

الفيضان فإنه  يجرف معه كل التكايا واألفكار الكرتونية والخشبية، وبعد أن تتالشى األمواج الهادرة ويتراجع منسوبس
 األحجار الصلبة المتمثلة بالقيم واألخالقية واإلنسانية.  من الوادي سوى  لن يبق

ام إقامة دولة "إسرائيل" تكون عام لتجسيد حلمًا ظل يكبر ويتضخم وبعد إتم فيقد احتاجت اليهودية أكثر من ألل
اليهودية قد استنفذت دورها التاريخي، ولم يتبق لها سوى مهمة أخيرة في الربع الساعة األخيرة أال وهي بناء الهيكل ومن 

يسألهم التاريخ ماذا هنالك  ، ثم بعد ذلكسنشهد  هذا الفصل من المسرحية سخرية اقدار تاريخها وتاريخ هذا العالم أننا
وفي حال  مهما أو مقنعًا، ة والمتخلفة ولم تعد اليهودية شيئاً العبثي هذه المحاوالتفلقد خبرت الشعوب واألديان بعد؟ 

فإن التاريخ لن يمنح فرصة أخرى لمثل هذه الهرطقات فلن يكون هنالك صخرة سيزيف جديدة لليهودية  نجحت المهمة
نما على رأس قمة الجبل الجهة المقابلة سيهوي سيزيف جفافها، وصخرته إلى الهاوية بعد أن اكتشف عقم القيمة و  وا 

 ي فاليهودية وصلت إلى قمة إفالسها وذروة تعفنها من الداخل، ولن تلبث إلى أن تتفسخ وتدو  ،وانعدام قيمتها وغايتها
    رويدًا رويدًا ولن يتبق منها سوى هيكلها العظمي.

 ثانيًا: " دولة إسرائيل":
جميل وجه اليهودية القبيح، فكانت اليهودية في عهد الصهيونية أشبه بالعجوز الشمطاء التي لقد حاولت الصهيونية ت

 جرى تزيينها لعرضها للزواج فلم تكن تصلح سوى خادمة تؤدي مهمة وظيفية لالستعمار العالمي.
في مختلف دول لقد ظهرت الصهيونية في ذروة تحوالت عالمية وفكرية وسياسية، وفي ظل تفاقم المسألة اليهودية 

ظهرت الصهيونية كعقل القوميات وظهور الرأسمالية العالمية أن العالم التي كان اليهود يعيشون فيها، ومن المفارقات 
واالستعمار وتأثيرها من مختلف التطلعات والمنطلقات الفكرية التي كانت سائدة في الغرب كالدارونية والنيتشاوية 

 مختلف تلك التحوالت ومواءمتها وقولبتها بما يتناغم مع اليهودية وطموحاتها.وحاولت الصهيونية االستفادة من 
جحت الحركة الصهيونية في التقاط اللحظة التاريخية، بعد أن وصلت اليهودية إلى قمة أزمتها، وبعد تفاقم أزمة إذن، ن

أواخر القرن التاسع عشر وأواسط اليهود من خالل المذابح والمالحقات في بعض الدول األوروبية خاصة روسيا وهولندا 
القرن العشرين في سائر القارة األوربية، حيث ظهرت الحركة الصهيونية على مسرح األحداث مسندة لنفسها مهمة قيادة 
اليهود بثوب علماني، يتناغم مع الخطاب االمبريالي مسخرة الجماعات اليهودية في العالم كجماعات وظيفية واحدة 

 ى االستعمارية في العالم.توظف في خدمة القو 
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التاريخية بحيث باتت هذه الدولة بمقام المسيح  ة اليهودية على أرض أحالم اليهودبعد أن نجحت في تشييد الدول
المنتظر، هذه المقاربة التي تتناقض مع صلب المعتقدات اليهودية في فرض نفسها على هذه السياسة التي حكمت 

الله"" في المنتظر فحسب، بل باتت تحل محل " ئيل" ليست تحل محل المسيح اا" اسر "إسرائيل" منذ نشئوها، بل باتت 
. هذا النسق الفكري الذي بات يحكم الذهنية "إسرائيل"على ارض  "إسرائيل"عصر الحيلولة دولة " إسرائيل لشعب 

ة أخرى تعد ضرب يبيقصوى وباتت هي رؤية وتصورات غبشقيها العلماني والديني على حد سواء باتت هي الغاية ال
من األوهام والغباء والرجعية. إذن ديالتيك التاريخ اليهودي توقف عند هذه الغاية، ولم يعد هناك أي مجال ألي تطورات 

العلمانية في الوقت الذي كان  أخرى، وبهذا تكون " إسرائيل" الصهيونية قد اقتلعت اليهودية وكيفتها مع تطوراتها
قد حلت الرموز والمفردات الصهيونية فقد كانت الرموز اليهودية روح الشعب بداًل من االله ترض أن يحدث العكس، فليف
بداًل من الرب وهذا يعني أن الصهيونية نسخت اليهودية وأعادت صياغتها وفقًا لتصوراتها السياسية والفكرية،  "تساهل "

ستراتيجيات مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، وأبرز فور إقامتها بحيث عدت هذه اال استراتيجياتهالقد حددت " إسرائيل" 
 هذه االستراتيجيات:

 ارتباطها الوثيق مع االمبريالية العالمية وباألخص مع القوى األولى بالعالم. (1
 وى الترسانة العسكرية، وانفرادها كأقوى قوة عسكرية في المنطقة.أق" ائيلسر اامتالك " (2
 رد المنطقة وأسواقها.التوسع في الجغرافيا والسيطرة على موا (3
ن أمكن اليهود يشكلون اسرائيل" خالية من أي أقليات عرقية أو طا" (4  غلبية الساحقة في الدولة.ألائفية وا 
ت اليهودية كقومية متعادية مع القوميات العربية وبالتالي كافة القوميات المحيطة بالعالم العربي هي قوميا (5

ذا تصفحنا   "سرائيل"إ، األمر الذي يضع هاوسعنا أن نلحظ مدى تآكلبتيجيات ذه االستراهصديقة إلسرائيل. وا 
 على النحو التالي:األمر وبمقدورنا معالجة هذا  في مأزق استراتيجي كبير،

ريالية العالمية ومع أقوى قوى في العالم، يمكننا بممع اال "إسرائيل"األولى المتعلقة بارتباط  الستراتيجيتهابالنسبة  -
" لقد ربطت إسرائيل مصير دولتها المنشودة بمصير االمبريالية العالمية، منذ أن أعلنت أنها  مقاربة ذلك بالقول

ن تتبنى رؤية الدولة اليهودية، فقد عرضت هذه أقوى استعمارية لديها، االستعداد ية أدولة وظيفية في خدمة 
ية في ر قوى امبراطو أغية لدى صا في ذلك الحين، إلى أن وجدت آذاناً الرؤية على مختلف القوى االستعمارية 

العالم، في تلك الفترة هي بريطانيا، فكان ما كانها من وعد بلفور إلى احتالل فلسطين، وفتح أبواب الهجرة على 
جهض مشروع اقامة أهيونية من األلف إلى الياء. لقد مصراعيها أمام اليهودي، ورعاية مشروع الدولة الص

العربية كفيل بتعويض أي رؤية  ة واحدة، فكان مجرد وجود "إسرائيل" الجغرافيةام دولة عربيقيإمكانية  "إسرائيل"
ية عربية لذا تحقق الهدف المنشود من إقامة " إسرائيل" في رعاية مصالح و ية أو تكاملية أو وحدضو نه

قوى  بريطانيا، في الحيلولة من قيام جسم عربي موحد، والبقاء على الشرذمة والقطرية العربية التي ساهمت
البريطانية في الغروب، كانت قوى  اإلمبراطوريةاالستعمار في تعزيزها، وفي الوقت الذي بدأت فيها شمس 
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مبريالية ايات المتحدة في التحول إلى قوى كبرى جديدة في الغرب تتهيأ لوراثة ما خلفته بريطانيا، فقد بدأت الوال
ية الثانية والحروب إلى الحرب العالم وبا والفلبين وصوالً سبانيا في كأمنذ بداية حربها مع  1905لم عام في العا

ان الثالثي على مصر، وما انطوت عليه من نتائج هذه الحرب في دق و والعد 56ها العام ءن جاأالكورية إلى 
خالء إن تبدأ بأا وفرنسا. كان على بريطانيا إذن المسمار األخير في نعش االمبراطوريتين الشائختين بريطاني

مارات الخليج وكان لهذا االخالء الطوعي المنسجم مع ا  طقة، فكانت مصر والعراق واليمن و ا في المنوجوده
 ديدة كان من أبرز أسبابها انسحابمنطق التاريخ أن اقلق راحة "إسرائيل" التي كانت تخطط لحرب عدوانية ج

 ونتائجها الكارثية. 67بريطانيا من المنطقة فكانت حرب 
، وبما أن العالقات االستراتيجية 67عقاب حرب أ مريكية قد بدأت بالفعل في العالقات اإلسرائيلية األقول بأن يمكننا ال

كانت  بين الدول ال تأتي بشكلها الميكانيكي، فقد احتاجت هذه العالقة لسنوات لتتطور لتصل إلى شكلها الحالي، لكنها
ا " إسرائيل" تهالجديدة، وبالتالي حليف لإلمبراطوريةمنطقة قاب تسليم بريطانيا لمفاتيح الأععالقات حتمية وطبيعية في 

ضها ويتصار " إسرائيل" على العرب، وتقوأيضًا من ضمن التركة التي جرى تسليمها دخلت أمريكا في المنطقة من ان
 العربي الذي مثله عبد الناصر في تلك المرحلة، معلنة عن قواعد لعبة جديدة في عالقاتها مع القوى  للمشروع

 االستعمارية في العالم من موقع الشريك وليس التابع.
لتبدأ منذ ذلك الحين في  67من مكتسبات كانت هي حربها االجرامية عام  "إسرائيل"ة ما حققته ويمكننا القول بأن ذرو 

د تلك على العرب في سلسلة الحروب التي شنتها بع كامالً  تحقق انتصاراً  ها أن، فمنذ وقتها لم يكن بوسعالتقهقهر
عناقيد عملية  96 ،على لبنان 92 ، عاماالنتفاضة األولى، 82و 78و 73 أعوام ) الحرب، فبدأت معارك االستنزاف

لم تتكمن االستراتيجية  (2014حرب  2012حرب ،  2008حرب ،  2006 ، عاماالنتفاضة الثانية، الغضب
ي تفاصيل ونتائج كل حرب من هذه الحروب، سوى مراكمة الخسائر، وبعيدًا عن الغوص ف اإلسرائيليةوالعسكرية 

صليًا في هذه التحالف غير كان مف 1990والدوران في لعبة الواليات المتحدة كحليف استراتيجي يمكننا القول أن عام 
على الصعيد اإلقليمي وهو احتالل العراق للكويت، واآلخر عالمي تمثل بسقوط  ثين، وهذا العالم يشهد أهم حدوق المسب
د السوفيتي، األمر الذي انطوى على تحوالت عميقة شهدها العالم والمنطقة على وجه التحديد، ولعل أبرز النتائج االتحا

 الناشئة عن هذين الحدثين يمكن تكثيفه بالنقاط التالية:
 خروج الواليات المتحدة أكبر قوة عسكرية في العالم. (1
 في تهديد العراق. مصالح الغرب في المنطقةلوظيفية  ةفشل " إسرائيل" كدول (2
 النوويةالقوى و ت المتحدة من الشرق األوسط إلى االهتمام بالشرق األقصى انتقال مركز اهتمام الواليا (3

أن تهدد مصالح أمريكا في ة يمكن ملوالصين كقوى عظمى محت ،انباكست ،الهند ،كوريا الشماليةخاصة 
 ، ومن ثم إيران.المنطقة

 التسوية في الشرق األوسط. (4
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 ه من تحوالت عالمية.توما احدث ،ة وثورة المعلومات والتكنولوجياالعولم (5
 أمركة العالم من ناحية ثقافية.  (6
 نشر الديمقراطية بالمقاييس األمريكية. (7

باإلمكان سرد عشرات المظاهر والتحوالت في الساحة العالمية. إن تتويج الواليات المتحدة لنفسها على عرش العالم، 
خية مهمة في القرن العشرين، ال مجال لبحثها هنا،  وهذا حدث نادر في التاريخ، فلم يحدث جاء ثمرة تراكمات تاري

أن تصل امبراطورية إلى ما وصلت اليه الواليات المتحدة، رغم ما ينطوي عليه من مكتسبات لصالح أمريكا، إال أنه 
ن ارية، حيث أكد العقدعلى اإلمبراطو ينطوي أيضًا على مخاطر جسيمة، وعبء كبير فرض تحديات هائلة 

ن على فشل ذريع على كافة األصعدة، فقد عجزت اإلمبراطورية عن تحقيق االمن والسالم العالميين، االماضي
داث سبتمبر، وكانت الحربين أحربت في عقر دارها في وكانت النتائج كارثية، على الواليات المتحدة نفسها، إذ ُض 

 ً عن عشرات القضايا التي فشلت الواليات المتحدة عن إدارتها. ن في العراق وأفغانستان، فضاليالكارثيت
 ، وبفشل أمني وعسكري مدوي ة وسياسيةمشاكل ماديمصابة بإن خروج الواليات المتحدة من حرب العراق تحديدًا 

حداث، ابرزها روسيا ب وقوى عالمية جديدة على مسرح األقطاأظهور ب، وسمح مع الوقت بتهاأفضى إلى سقوط هي
كرانيا مؤخرًا. أما في أو رجيا سوريا و و جمثل لتي أعلنت عن تحديها للواليات المتحدة وحلفائها في أكثر من ساحة ا

على عرش الشركات العابرة للقارات، إال أن قوتها مالقة مريكية العف االقتصادي رغم تربع الشركات األالمل
 2008العقاري عام زمة الرهن أاق واإلنتاج، فكانت ها على األسو تنتراجع، وتتراجع معها هيمتاالقتصادية باتت 

طلقت الواليات المتحدة أن أبة، وهذا ما ثبت فشله بعد لقدرة االقتصاد األمريكي على امتصاص الضر  اً اختبارًا كبير 
 ،مختلف دول العالم في عملية أقرب إلى التسول إلنقاذها من محنتها ، وسارعت بطلب المساعدة منناقوس الخطر

ت أن هبت بنوك العالم وصناديق حكومتها إلى اإلسراع في نجدة االقتصاد األمريكي، في محاولة منها إلنقاذ فكان
 .اليهيبة االقتصاد الرأسم

مالي فحسب، بل في كشفه تحديدًا  ظهر في عبقريته وكشفه لعورات االقتصاد الرأستال  "ماركس"إن سر عبقرية 
فهذه االزمة التي تأتي على شكل حلقة تأتي  يامي،م سوأمالي المرافقة له كتاإلنتاج الرأس طزمة الكامنة في نماأل

زمة التي زمة فيض اإلنتاج، وهكذا. هذا يعني أن االأثم  بأزمة فيض اإلنتاج ثم الركود ثم االنتعاش ثم النهوض
الضربة قاصمة  دة قبل عدة سنوات ستكرر حتمًا، ولكن هذه المرة من المرجح أن تكون مرت بها الواليات المتح

ن أام. األمر الذي من شأنه وحاسمة ليس لالقتصاد األمريكي فحسب، بل لالقتصاد الرأسمالي العالمي بشكل ع
 يطيح باقتصاديات دول كبيرة وقوية. 

ن تعيد صياغة النظام الدولي الجديد، وخروج قوى، وسيكون للتكتالت أادية القادمة من شأنها صإن االزمة االقت
 ،دول أمريكا الالتينيةو  األوروبي،القادمة أهمية قصوى في اقتصاديات المستقبل على شاكلة االتحاد  االقتصادية

وربما االتحاد العربي في العقد القادم، كما ينذر بتحوالت على صعيد موازين  ،االتحاد االفريقي، و سياآدول شرق و 
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القتصادي، والعسكري على أسس جديدة، والنتيجة القوى السياسية والعسكرية، وا عادة صياغة التحالف السياسي، وا
 المرجوة المأمولة المنطقية سقوط الواليات المتحدة عن قيادة العالم وتفردها به.

ن حدث  استراتيجياتهم أ بإحدى  جسيماً  من شأنه أن يلحق ضرراً  اكلةعلى هذه الش دولياً  إن تحوالً  " إسرائيل" وا 
ها دور " إسرائيل، لن يكون بمق نرها عن رقعة كبيرة من العالم، فإلمتحدة وانحساير الواليات ات تتالشى قوة وتأثأبدو 

العثور عن كنز يشبه حالة الواليات المتحدة، وهذا يجعل من " إسرائيل" دولة بال راعي وال حليف يمكنها االستناد 
 إحباطات عميقة وقلقاً  "ائيلإسر "عليه في األوقات الحرجة، ومنذ سنوات قليلة فقط، بدأت تساور صانعي القرار في 

ن سيادتها الحالية  تشاركت فيه مختلف الدوائر الصهيونية، بأن الواليات المتحدة ليست مخلدة على عرش العالم، وا 
ن تبدأ باالستعداد لمثل هكذا أ "سرائيل"إعلى هذا العرش هي لحظة شاذة في عمر التاريخ، لهذا ينبغي على 

 االحتمال. 
ثارها العميقة آ طاب، وهذا ينطوي على تبدالت ستتكرقن إلى عالم متعدد األيات إلى أننا ذاهبشير كافة التصور وت

يدة، ومن المرجح أن هذه المرحلة سيكون نمط الدول المنغلقة نكون على أعتاب مرحلة تاريخية جدعلى العالم، وس
يكون سالذي م لعالم الجديد، ذلك العالهذا ا لن تكون مقبولة ومستوعبة في "إسرائيل"والدول الفاشية كما هي حالة 

ذي يدشن باكتساح ر المواالنساني، األمفتوحًا على مصراعيه وسيشمل تطورات على الصعيد الفكري واألخالقي 
 نماط مختلفة.أشكال و أعلى ارهاصات ظهور االشتراكية ب جاء المعمورة، وهذا ينطوي أيضاً ر أل طيالفكر الديمقرا

 ثالثًا: إسرائيل" أقوى دولة في المنطقة:
لقد بدأت هذه االستراتيجية أيضًا في التآكل بعد أن تربعت القوى العسكرية الصهيونية على عرش المنطقة لعقود، حتى 

ن بقيت  على هذا التفرد،  "إسرائيل" نازعثمة قوى في المنطقة قد بدأت تن أال تزال هي القوى األبرز، إال  "إسرائيل"وا 
، (ايران وتركيا ومصر)برز هذه الدولة هي أفاعلة ومؤثرة ومرغوبة الجانب، و  ى إقليميةطامحة في التحول إلى قو 

، وفي حالة إيران كما هو واضح في هذه  في حالة استعادتهما عافيتهماعراق وسوريا وهنالك دولة عربية محتملة كال
فالمشروع اإليراني المرتدي العباءة  ؛ل"المرحلة، تبدو وكأنه متصارعة ومعادية لمختلف دول المنطقة بما فيها " إسرائي

جندته على الساحة اإلقليمية والدولية محققًا مكاسب كثيرة، أ يديولوجية المذهبية الشيعية فرضالدينية والمدجج بسالح األ
ة ودول الخليج، األمر الذي سمح بتعزيز التحالف الصامت بين هذه المجموع "إسرائيل"أقلقت راحة دول المنطقة السيما 

لى حد فإيران سجلت مكاسب مهمة في إطار صراعها مع  ؛، ولكن بدرجة أقل(مصر وتركيا)قلق أما  و"إسرائيل" وا 
فاق رحبة آلهبية وسياسية، فاتحة اعالقات مذزة وجودها في المنطقة من خالل شبكة غرب حول ملفها النووي، معز ال

ريقيا وفي آسيا وحتى في أفمن دول أمريكا الالتينية و  كبيراً  مع عدد من دول العالم وخاصة روسيا والصين، وعدداً 
 أوروبا نفسها، بحيث جعلت من إمكانية حشرها في زاوية للتنازل عن مكاسبها وطموحاتها مهمة صعبة.

الم حول ملفها ن من الوصول إلى تسوية مع العننا القول أنه في حال تمكنت إيرابعيدًا عن الخوض في التفاصيل يمك
جراء مصالحة، وتنقية األجواء فيما بينها وبين دول العالم العربي السيما مصر ودول الخليج، إت إلى النووي، وسع
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مستفيدة من عالقاتها مع سوريا وحزب هللا وحماس في ازعاج سخت نفسها كقوى عظمى في اإلقليم تكون ايران قد ر 
 حاتها في المنطقة.و الوقوف أمام طمو أق راحتها إن فكرت في ضرب ايران واقال "إسرائيل"
ال يمكن الوصول إلى حل له، ومرد هذا االدعاء إلى عاملين، األول:  "إسرائيل"يمكننا االدعاء بان العداء بين ايران و 

في يد ايران ال يمكنها أن  يديولوجي الذي يعد سالحًا فعاالً المصالح المتضاربة بين الدولتين، أما الثاني، العامل األ
كل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل " إسرائيل" ح سياسية براغماتية  مع " إسرائيل" وبالتالي فإن ايران تش  خسره، مقابل مصالت

إن عدوها الشرقي قد بات يتردد حتى وصل إلى حدودها في العراق وسوريا ف جيدًا، وتعيه فهمه وتدركه األخيرةوهذه ت
نظومة األمنية والعسكرية والسياسية والجغرافية ولبنان، أما تركيا التي كانت إلى حد وقت قريب في صلب الم

غالق إ في السياسة الخارجية التركية في واالستراتيجية إلسرائيل فإنها قد حدث إشكاليات لهذه العالقة قد بدأت بتحوالت 
عن طريق  عادة مخططاتها االستعمارية القديمة، ثم التفاتها إلى للشرق إلضمام لالتحاد األوربيباالنفاق في وجهها اآل

القات التاريخية التي ارث من الع شرق العربي واإلسالمي مستندة إلىهويات مشتركة بينها وبين دول ال البحث عن
اتها في الشرق، ثم طموحات لها للتحول إلى قوى إقليمية مركزية،ـ مستخدمة القوى الناعمة عالق ساس لتدعيماعتبرتها ا

اإلسالمي، وليس العدوانية األمر الذي أزعج " إسرائيل" التي كانت ترى في  في بناء عالقات صحيحة مع العالم العربي
ول في تركيا وهو سيطرة حزب العدالة والتنمية على سدة طبيعيًا معاديًا لعدوها اللذوذ العرب، أما اهم تح   تركيا حليفاً 

ياًل في السلطة، فضاًل عن نجاحه ضمن له بقاء طو يالدولة والمجتمع، مما  ساتكم في تركيا، وتوغله في كافة مؤسالح
أعلن بشكل ظاهر  في إثارة دفعه الحكم في البالد وتحقيق الكثير من اإلنجازات على صعيد الدولة، هذا الحزب الذي

. لقد بدأت ئيل" من ناحية أيديولوجيةراد " إسال يقبل بوجو  وألسباب عدة أهمها محاوالته للتقرب من المنطقة العربية بأنه
مرورًا بالعقد األول من  التسعينياتإمكانيات فقدان تركيا كصديق منذ أواخر  تهمس مبكراً  "إسرائيل"دوائر في مختلف ال

دانة إحد التوتر في عدد من الحوادث )  سرائيل، إلىاالقرن الحادي والعشرين، الذي وصلت فيه العالقة بين تركيا و"
عالن فلسطين مراقب في ، حادثة مرمرة، تأييد تركيا ال2008ضة حرب الثانية، انتفا ةفي االنتفاض ةالعنجهية اإلسرائيلي

وتركيا  "إسرائيل" بين عالقاتلات عسكرية(. ال يمكننا المغامرة بالقول أن ايبمتحدة، ثم الغاء صفقات سالح وتدر األمم ال
ينهما من أجل إعادة السيما وأنهما يجريان في هذه األيام مفاوضات ب، ووصلت إلى حد القطيعة الكاملة قد انتهت

العالقات الكاملة بينهما، ولذلك فإنه ارتباطًا بهذه التطورات، والنظرة الطامعة لتركيا في الشرق األوسط بعد فشلها في 
يمكن أن يحدث فيها  بل ،عالقات إلى طبيعتها االستراتيجيةغير المرجح عودة هذه الاالنضمام لالتحاد األوروبي من 

 تحسن فترة وتتوتر فترة.عمليات مد وجزر، قد ت
العالقات. إن تركيا  في الشمال كانت تعد العالقة معها من أهم ستراتيجياً حليفًا اثقل سرائيل" قد خسرت اهذا تكون " بو 

رائيل" التي كانت تتحول إلى اقتصادية مهمة على صعيد اإلقليم والعالم، وهذه القوة ستتصادم مصالحها مع مصالح " إس
.هاوطموحات "إسرائيل"مر الذي سيتصادم مع مصالح اليم وثرواته في مجال نفوذها، األقترى في أسواق األ  

أهمها:أما في حالة مصر، فإنها كانت وال تزال العدو األول إلسرائيل، وذلك العتبارات وعوامل عديدة"    
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 3000 من مصر قبل ارتبطت بمصر بالوجدان الجمعي اليهودي على أنها العدو األول إلسرائيل منذ الخروج. 1 
خاضتها مصر  عام، ومرورًا بسلسلة من الحوادث التاريخية التي ربطت مصر بفلسطين، وليس انتهاًء بخمسة حروب

خالل أقل من ربع قرن.  "إسرائيل"مع   
ي، من القوي المصري، بل هي الخاصرة الرخوة ألمن مصر القومرافيا فإن فلسطين تعد في مجال األبلغة الجغ. 2

على األقل وجود نظام صديق لمصر،  أوأن تكون فلسطين خاضعة لها،  عبر تاريخهالي فإن مصر حرصت وبالتا
تكون حليفًا إلسرائيل، إال في حاالت شاذة كمرحلة  أنال يمكن لها وبأي شكل من أشكال وفي حالة " إسرائيل" 

مع دولة الكيان أكثر من المراحل السابقة، والتي تمايزت فيها العالقات  ومبارك، وحاليًا في مرحلة السيسيالسادات، 
 ولكنها حسب رأينا مرحلة السيسي لن تطول كثيرًا ارتباطًا باتساع الفجوة بينه وبين الشعب المصري.

نسانية . 3 إن مصر تعد نفسها قوة إقليمية هامة، إن لم يكن قوة عالمية، ارتباطًا بعوامل تاريخية وجغرافية وديمغرافية وا 
ه القوى التي تعتبر نفسها قائدًا طبيعيًا للمنطقة ومركزًا للعالم العربي، من الضروري أن تتصادم مصالحها وسياسية وهذ
مام تطور وازدهار وتفاقم قوة أي دولة من شأنها أئيل" تقف حجر عثرة راقتصادية والسياسية مع دولة " إساألمنية واال

من حيث  "إسرائيل"مباركية هي الدولة المثالية التي تطمح لها ل تهديدًا لها في المنطقة، فقد كانت مصر الأن تشكّ 
إال انها وبعد ثورة يناير التي لم تكن يومًا في   تحالفها التكتيكي معها حول مسائل مهمة وحيوية تخص اإلقليم والعالم،

عن مخاطر  عال   جبرها للتأكيد بصوت  أمر الذي الصهيوني فقد ارتعبت فرائسها األ حسبان ورؤية التفكير االستراتيجي
رة االستعداد للحرب و الذي دعا صراحة إلى ضر  أليعازرك "إسرائيل"أي نظام ستنبتها الثورة، وخرجت أصوات هامة في 

رها من قبل نظام مبارك هذه المحاوالت لها ما يبررها فقد خرجت مصر من البئر العميق الذي كان قد حاص مع مصر.
سها الصعداء في إعادة نظام السياسي إنتاج العالقات المصرية اإلسرائيلية التي كانت سائدة أيام ، ورغم تنفالبائد

المرحلة المباركية، إال أن األوضاع في مصر قد تنقلب فجأة وهذا سيعيد ذات التخوفات اإلسرائيلية إبان اندالع ثورة 
 يناير.

أن تدير الظهر لما يجري في فلسطين من ممارسات يومية إن مصر والعتبارات عروبية وجيوسياسية ال يمكن لها . 4
حد  إلى نأمل أن يصلعلى أيدي االحتالل، فمن الطبيعي أن تتصادم مصر مع "إسرائيل" مع كل حدث مستقبلي، 

 . نالقطيعة بين البلدي
بعد الثورة، وهذا من الرؤية المصرية إن القوة العسكرية المستندة إلى قوة اقتصادية واستقرار سياسي تقع في صلب . 5

 شأنه أن يتصادم مع الطموحات اإلسرائيلية ومصالحها.
القضية  –الغاز المصري  –سيناء  –ًا ألي توتر بين مصر و"إسرائيل" ) غزة ثمة ملفات يمكنها أن تشّكل أساس. 6

سرائيل ..الخ( وغيرها الكثير –أوضاع المنطقة  –الفلسطينية  من القضايا التي من  عالقة مصر مع المحيط العربي وا 
 شأنها أن تصل بالعالقة بين مصر و"إسرائيل" إلى حافة الهاوية.
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اإلسرائيلي مرهون بمصر، وهي البلد األكثر تضررًا من غيرها من  –يمكننا االدعاء أن مستقبل الصراع العربي . 7
اإلسرائيلية، وقد تصل  –قات المصرية وجود "إسرائيل"، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورًا خطيرًا في العال

إال اذا أحدث  ارتباطًا بوجود نظام السيسي وهو احتمال ضئيل أن يحدث في السنوات القليلة القادمة إلى حالة الحرب
ضرورة  وهو ما سيتيح، الشعب المصري تغييرًا دراماتيكيًا هامًا من شأنه أن يؤثر على طبيعة العالقة بين مصر والكيان

 ومشروعها في المنطقة. داعيات ونتائج تشكل خطرًا ملموسًا على مستقبل " إسرائيل" ظهور ت
 ،مل الفلسطينيأما بقية العالم العربي المحيط ب"إسرائيل" فإن العالقة المستقبلية مع "إسرائيل" مرهونة بعاملين/ العا

هنا إلى أن ونذكر  لتي تسببها " إسرائيل".والعامل اآلخر المشروع العربي النهضوي ومركزه مصر ومدى تفاقم األزمات ا
موضوع " الفزاعة اإليرانية" الذي يلقي بظالله على دول الخليج قد جعلها بطريقة سرية أو علنية تقيم عالقات مع الكيان 

 من باب التوحد معًا لمواجهة الخطر اإليراني وتمدده في المنطقة، وهو ما سيؤثر سلبًا على هذا المشروعالصهيوني، 
  العربي النهضوي والذي سيكون قلبه النابض القضية الفلسطينية.

 

 التوسعية الصهيونية: رابعًا:
لقد قام المشروع الصهيوني على أساس التوسعية العدوانية في الجغرافيا القتالع المنطقة والهيمنة عليها سياسيًا 

ل هو أن "إسرائيل" بوصفها دولة وظيفية ربطت وعسكريًا واقتصاديًا، وتنطوي هذه االستراتيجيات على عاملين، األو 
نفسها ومصيرها بدول االستعمار العالمي، أما الثاني فيرتبط بوهم التاريخ اليهودي والدولة اليهودية البائدة قبل ثالثة 

 آالف عام، والتي كانت مهيمنة على المنطقة إلى حد الزعم بأن الملك سليمان كان يحرك المنطقة بأصبع قدميه. 
التوراتية التي استبدلت الحق اإللهي بالحق التاريخي حيث بات الوعد اإللهي الذي  -اليهودية  بنى الصهيونية مزاعمتت

ن هذا الحيز الجغرافي هو  أعطى بني "إسرائيل" األرض بين النهرين إحدى أهم المرتكزات في الخطاب الصهيوني، وا 
تحقيقًا لجزء من هذه الرؤية  1967العتيدة، ولقد كانت حرب عام حق طبيعي يقع في مجال الرؤية الصهيونية بدولتها 

بعد أن سادت " إسرائيل" وتياراتها الكبرى األكثر تطرفًا وهمًا بأن الحلم الصهيوني يمضي بشكله المأمول خاصة بعدما 
كل ذلك السيطرة  تمكنت " إسرائيل" من السيطرة على كامل فلسطين، فضاًل عن شبه جزيرة سيناء والجوالن واألهم من

على " أورشليم" درة التاج الصهيوني والتي بدونها لن تكتمل الرؤية الصهيونية المدججة باألساطير والهرطقات الدينية 
 التملوذية والقبائلية.

اقتربت بالتالشي التدريجي  1967يبدو أن النشوة الهستيرية التي أصابت " إسرائيل" بعد انتصارها الكاسح في حرب 
ن أدركت أن ما حققته من مكاسب على األرض سيذهب أدراج الرياح، وأنه لن يكون باإلمكان التمدد الجغرافي بعد أ

 أكثر من ذلك، بل على العكس تمامًا فإن " إسرائيل" مطالبة بإخالء المناطق التي احتلتها بفعل عدة عوامل:
المناطق، وبالتالي فإن "إسرائيل" مطالبة رفض العالم بما فيها أصدقاء "إسرائيل" الستمرار احتاللها لهذه  (1

 في وجود دولة فلسطينية.سوية تسمح لدولتها في البقاء بإخالئها في إطار ت
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المقاومة الشرسة التي جاءت نتيجة لهذا االحتالل كان أبرزها انطالق المقاومة الفلسطينية وحرب االستنزاف  (2
تحقيق أي عن طريق الكبرى  "إسرائيل" شل مشروعي فالحتالل، وبالتالفي مصر، ورفض العرب التسليم بهذا ا

 مكاسب سياسة واسعة استراتيجية.
لعمالية تمثلت بالحزب انقسام النخبة العسكرية في "إسرائيل" إلى قسمين، القسم الذي مثلته القوى اإلضرابية وا (3

العرب، بينما مثّل الذي كان يرى بضرورة المساومة على األراضي المحتلة عبر بوابة التسوية مع  الحاكم
الرؤية األخرى بأن ما تحقق هو مكسب استراتيجي مع العرب، ينبغي اإلمساك به ألنه حق ديني وتاريخي، 

 بحيث مثل هذا االتجاه اليمين الصهيوني والديني المتمثل بحزب الليكود وأحزاب اليمين األخرى.
عقد تسوية مع مصر، وُأرغمت بصورة و  1973ُأرغمت "إسرائيل" على االنسحاب من سيناء بعد حرب عام 

 2005، وُأرغمت على االنسحاب من قطاع غزة عام 1982مذهلة عن االنسحاب من لبنان، الذي احتلته عام 
بفعل المقاومة الفلسطينية، واليوم فإن "إسرائيل" مطالبة بإخالء الضفة الغربية والقدس والجوالن بعد أن حصرت 

 األمر الذي ينطوي على عدد من النتائج ذات الطبيعة االستراتيجية:نفسها داخل الجدران األسمنتية 
وانسحابها من ثالثة مناطق هامة تقع في صلب  1967إن التقهقر الذي أجبرت عليه "إسرائيل" بعد عام  (1

مشروعها االستيطاني التوسعي، وتحت ضربات المقاومة، واستعدادها إلخالء أجزاء من الضفة والجوالن 
صهيوني القائم روع الصهيوني الكبير قد ُضرب بالصميم، وهذا أهم ضربة تلقاها المشروع اليعني أن المش

 ة العدوانية.عيعلى الهجمة التوس
طواعية الضفة الغربية أو أجزاء منها أو توصلت إلى تسوية حول موضوع "إسرائيل"  أخلت في حال (2

نما تكون قد زعزعت القدس، تكون قد وجهت ضربة قاسية ليست لمشروعها الصهيوني الك بير فحسب؛ وا 
اهم األسس التي تستند عليها اليهودية والصهيونية على حد سواء، ال سيما وأن هذه المناطق تعد هي 
الوطن اليهودي التاريخي المزعوم؛ فالقدس الشرقية التي هي في قلب وجوهر المشروع الصهيوني ولهذا 

الممكن أن يجري التأسيس عليه في تفريغ اليهودية من اع، من سجلت لحظة فارقة في تاريخ الصر  تكون قد
 محتواها من أقوى سالح تمتلكه في تاريخها.

إن تقهقر "إسرائيل" خلف أسوارها االسمنتية واألسالك الشائكة التي بنتها مؤخرًا على حدود مصر والجوالن  (3
دارة األزمات، التي اتخذتها وسيلة فعالة ف ي إشعال حريق المناطق. وبهذا يفقدها القدرة على المناورة وا 

االنطواء إلى الخلف من شأنه أن يفاقم عددًا هائاًل من األزمات الظاهرة في "إسرائيل" والتي كان يبغي 
 طمسها وتجاهلها، وتأجيل حلها، والهروب من معالجتها تحت حجج وذرائع أمنية وجودية.

المسألة  –العالقة بين الدين والدولة  –لدولة هوية ا –ولعل أبرز هذه المعضالت واألزمات ) الديمقراطية 
 –األمن  –الثروة وكيفية توزيعها  –العالقات مع المحيط  –الهويات والمذاهب واألعراف  –الطبقية 

 المستقبل(.
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نها يعني انغالقها، وبالتالي ستكون أمام أكبر غيتو يهودي في العالم، األمر انطواء " إسرائيل" خلف جدرا (4
 ى " إسرائيل" تحديات ومشاكل كبيرة.الذي يفرض عل

وفي المحصلة فإن التقهقر الصهيوني في الجغرافية يعني انكماشها التدريجي وانتقالها من طور الهجوم إلى طور 
الدفاع، ومرحلة القوة إلى مرحلة الضعف، ومن حالة االزدهار إلى حالة التعفن والتفسخ، ومن الشكل الصاعد إلى 

 لة الشباب إلى حالة الشيخوخة.الشكل الهابط ومن حا
 

 الدولة اليهودية النقية: خامسًا:
ينطوي على رؤية  كان الشعار السياسي الذي تحركت على اثره الحركة الصهيونية ) أرض بال شعب لشعب بال أرض(

 تحدد مستقبل الدولة العتيدة بحيث تضمنت هذه الرؤية:
بعيدًا عنها  "إسرائيل"خالية تمامًا طالما أن شعب  "إسرائيل"رض أ، فإن اليهودية تعتبر من ناحية دينية صرفة (1

، "إسرائيل " فإنها تعد فارغة بدون شعب يقطنها األغيار هذه األرضوهذه مقاربة صوفية، ترى أنه إن كانت 
رض تكتسب الحياة من ضه، فاألأر ضطراب وانحطاط إن ظل بعيدًا عن يظل في حالة ا "إسرائيل"وأن شعب 

 ب يتكسب الحياة من خالل األرض.الشعب، والشع
إن الحركة الصهيونية إن هي افترضت أو حاولت أن تضلل العالم، بأن فلسطين قليلة السكان، وثمة شعب  (2

مضطهد بال وطن أو كيان سياسي،  الذي يتعين على العالم مساعدة هذا الشعب باستعادة هذه األرض، فضاًل 
 ة والموعودة.من أن هذه األرض هي ارض األجداد التاريخي

ن حدث ووجد أقلية في هذه  أن تكون  هذه الدولة دت الصهيونية منراأ (3 يهودية صرفة خالية من السكان، وا 
غلبية حقوق سياسية، أو خاضعة تمامًا لألعلى أن تكون أقلية صغيرة مجردة من أي بأس في ذلك  الدولة فال

 الساحقة لألرض.
، لكن اليهودية نفسها أصبحت مقيدة أثر 1948تطهير العرقي عام هذه االستراتيجية في عمليات ال تمثلتلقد  (4

العتبارات كثيرة وبالتالي خفقت االستراتيجيات اإلسرائيلية عن  1967هذه الحرب والحروب التي تلتها عام 
 مواصلة ترجمة شعارها بشكل كامل.

وي على مخاطر جسيمة قد يبقي في اآلونة األخيرة على االعتراف بها كدولة يهودية منط "إسرائيل"إن إصرار  (5
عليهم الهوية اإلسرائيلية، هذا اإللحاح المكثف  محاولة فرض، و "إسرائيل"من الشعب الفلسطيني خاضعين لحكم 

ى أن هذه األرض هي حق نيعي ولة يهودية هو قرار سياسي تاريخبها كد لالعترافعلى الشعب الفلسطيني 
للتوجهات اإلسرائيلية التي لربما تستغل هذا اإلقرار في أي  الشعب اليهودي، األمر الذي سيؤسس مستقبالً 

 حرب أو إصدار محكمة للقيام بعملية تطهير عرقي جديد.
أن تقام دولة يهودية على كل فلسطين بعد تشريد سكانها األصليين منها الصهيوني التلمودي  لقد كان الحلم 

االستراتيجية تجلت إلى حد ما بعد أن هجرت قرابة  سواء من خالل المذابح أو التهجير القصري، إال أن هذه
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ألف موزعين على عدد كبير من  70سوى ما يقارب  48المليون ونصف فلسطين، ولم يبق منهم في حرب 
عامًا باتوا اليوم أكثر من مليون ونصف نسمة، مشكلين ما ُيقارب  68القرى والمدن، غير أنهم بعد أكثر من 

إسرائيل" ومعدالت نمو في نسبة المواليد الخام أعلى بكثير من معدالت مواليد من مجموع السكان في " 26%
اليهود، األمر الذي جعل "إسرائيل" تشعر بقلق حيال تزايد عدد سكان العرب، األمر الذي يزعزع احدى أهم 

غيروا طابع ين سياالستراتيجيات الصهيونية، لذا فإن " إسرائيل" ترفض فكرة عودة الالجئين الفلسطينيين الذ
 .الدولة الصهيوني

أما المنطق اآلخر فيتمثل في االحتالل الصهيوني المتواصل ألراضي الضفة والجوالن والسيطرة الخارجية  
ية مع الفلسطينيين، األمر على قطاع غزة، فإنها ستواجه خطرًا كبيرًا في حال عدم الوصول إلى تسوية سياس

مليون فلسطين إلى هذه  4الواحدة مع تقادم الوقت، مما سيزيد قرابة الدولة  تجسيد فكرة سيعيد مجدداً الذي 
الدولة. وفي حال تحقق هذا السيناريو فإن الفلسطينيين سيشّكلون الغالبية في هذه الدولة، وفي نهاية المطاف 

 اختفاء فكرة الدولة اليهودية.
لصراع خالل سنوات قليلة، وهذا ما يقلق ومن المرجح أن يتساوى عدد الفلسطينيين اليهود ألول مرة في تاريخ ا

راحة " إسرائيل" التي نبهت مبكرًا من مشكلة القنبلة الديمغرافية، وفي هذه الحالة لن يكون الحل االستراتيجي 
كالعادة إال الهروب إلى األمام من خالل فرض الحقائق، ومن المرجح أن تلجأ قريبًا إلى االنفصال من جانب 

ن، وضم أكبر قدر ممكن من األراضي، والتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان واحد عن الفلسطينيي
وأقليات مشروع الدولة اليهودية النقية والخالية من أي تجمعات ل ذريع فشلهذا يعتبر العرب. وفي كل األحوال 

إلى دولة فصل وفي حال بقيت المشكلة قائمة، ولم يتم الوصول إلى تسوية، فإن " إسرائيل" تتحول  غير اليهود.
عنصري قائمة بالفعل، وتزايد عمليات الضغط من الداخل والخارج، وهو ما سيسمح بالمزيد من التفسخ لهذه 

 الدولة التي ال تتوافق معايير إقامتها مع معايير عالم اليوم.
ه " إسرائيل"، إن تحول " إسرائيل" إلى دولة ثنائية القومية ُينذر بسقوطها الحتمي والمتزايد، وهذا لن تسمح ب

وستخوض حربًا تلو األخرى في سبيل اإلبقاء على طابعها اليهودي والصهيوني، وهي في هذه الحالة أيضًا لن 
، ولن تكون نتائج هذه 1967يكون بمقدورها تحقيق إنجازات عسكرية ملموسة وواضحة كالذي تحقق عام 

لحرب مهما كانت نتيجتها لن تجلب األمن الحروب مضمونة بعد أن تبّدلت قواعد الحرب مع "إسرائيل"، فا
تؤسس والسالم واالستقرار لـ"إسرائيل"، وفي حال خسرت "إسرائيل" حربًا قادمة، حتى لو كانت صغيرة فإنها س

 .لتداعيات ونتائج استراتيجية
من  كما أن ثمة عامل آخر يقلق "إسرائيل" يتمثل في هجرة آالف اليهود في الخارج، وفقدان ماليين اليهود 

لمشروع الدولة التي فتئت تستخدم اإلقامة في "إسرائيل" وهذا ينطوي على فشل ذريع و للهجرة  لحماسةالخارج ا
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الصراع المزمن الذي تسببه الزيادات إلى "إسرائيل" في ظل  اليهود للهجرة من أجل إجبارشتى الوسائل 
 فلسطين.المتصاعدة للسكان العرب على أرض 

 ة وعدوتها المناظرة القومية العربية:اليهودية قومي سادسًا:
الفانتازيا الفكرية أنها دين وقومية في ذات الوقت، فقد شّكلت هذه المقاربة  تشبهادعت الصهيونية وبطريقة 

 م األسلحة بيد الصهيونية.أهحدى ا
كثر إن هذا االدعاء الذي يتعارض مع أهم أساس من أسس القومية وهو المسألة العرقية، وهي النقطة األ

إشكالية في هذه المقاربة. هذه القومية المفترضة كان البد لها أن تكون متعارضة ومتصادمة بالطبع مع قومية 
أخرى تناقض مصالحها مع القومية اليهودية، وهذا بالطبع ينطبق على القومية العربية التي سيجري سلخ أقاليم 

يوني في فلسطين حرى التخطيط بعناية فائقة لهذه لصالح الدولة اليهودية، فقبل وضع أي حجر للمشروع الصه
الدولة، وأعدائها المفترضين، وأيضًا أصدقائها وحلفائها المحتملون في المنطقة، لهذا كان البد من اختراع العدو 

لمحيطة باألمة العربية إلى والصديق قبل حتى أن تبدأ العملية فافترضت الصهيونية خطأ بأن كافة القوميات ا
لتطويق العالم لتتحالف مع هذه البلدان أثيوبيا هي قوميات معادية للعرب، والبد أن تبدأ الصهيونية مبكرًا ، تركيا

العربي مقللة من شأن أي اعتبارات أخرى، كالدين على سبيل المثال من شأنها أن تتعارض مع هذه الرؤية، 
هيوني، والحقًا بعد اقامة دولة " إسرائيل" إذ وبالفعل نجحت هذه االستراتيجية منذ البدايات األولى للمشروع الص

نجحت بإقامة تحالفات استراتيجية مع هذه الدول، فكانت األمة العربية مطوقة شرقًا وشمااًل وجنوبًا بعدد من 
الدول الحليفة إلسرائيل والمتصادمة في كثير من األحيان مع العرب ومصالحهم السيما الدولة العربية الواحدة، 

الصهيونية بعامل الدين والتاريخ بحالتي إيران وتركيا وعامل  اجئتتغير وفقًا لهذه االستراتيجية؟ لقد تففما الذي 
 الجغرافيا السياسية في حالة أثيوبيا في العقود األخيرة.

لها يكاد  حليفًا مهمًا وأظهر عدوًا جديداً  هاحليف القوي إلسرائيل أفقدواسقاط عرش الشاه الالثورة اإليرانية  اندالعإن 
في  واإلعالمية وانشغلت اآللة السياسية واألمنية ،يتربع على عرش العداء لها حتى بات مصنفًا كعدو أول قبل العرب

ئيل" "إسرائيل" للترويج للخطر الوجودي عليها من ناحية إيران، هذا النظام الجديد الذي يتسلح بأيديولوجيا تدمير " إسرا
من حدة الخطاب المعادي إلسرائيل معتبرة إياها العدو األول، والزيادة  ا من الوجود،دعو صراحة إلى إزالتهيعلنًا و 

كحماس بقية قوى المقاومة الفلسطينية اإلسالمية مثل وداعمة لحزب هللا الذي بات يشكل خطرًا واضحًا على " إسرائيل" 
 والجهاد.

لحسبان، األمر مفاجأة لم تكن في اّشكل ائيل" عنصر الدين واستخدامهم السالح في وجه "إسر فإن ففي حالة إيران  
هذه االستراتيجية برمتها خاصة بعدما بدأت تظهر القرن الماضي إلى إعادة النظر في سبعينيات في أواخر  هاالذي دفع

يث على مسرح األحداث حركات اإلسالم السياسي كحماس والجهاد وحزب هللا التي كانت إيران داعمة وممولة لها، بح
على " إسرائيل" خالل الثالث عقود الماضية، لتعيد النظر في أولوياتها واالستفادة الفتة هذه الحركات انتصارات حققت 



17 

 

لعلن مع عدد من الدول العربية من خالل عقد تحالفات تكتيكية في السر وات في الرؤى والمصالح العربية من التناقضا
 العربية السعودية ومصر السيسي. خاصة سيما مصر المباركية واألردن ودولة الخليجال

ووقعت " إسرائيل" في مأزق حقيقي ينطوي على خطر على وجودها في المستقبل، أما في حالة  وهكذا انقلبت اآلية
تركيا فقد أخذت تتهيأ منذ أكثر من عقدين لتغيير  مصالحها في اإلقليم السيما بعد أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى 

 –التاريخ  –على ثالث عناصر ) الدين  اً متكئو عن خطاب جديد للمنطقة العربية، ًا اإلسالمية معلن هبخلفيتسدة الحكم 
 الجغرافيا(.

ت توترات وشروخ في العالقة بينها وبين " إسرائيل" ولدّ إن تركيا الجديدة وسلسلة األحداث المتتالية في السنوات السابقة 
عن مستقبل العالقة مع تركيا، وسياستها التي تتبعها في  عال   بصوت   رتفك جعلتهاتركتها في حالة إرباك واضحة، و 

 وصلت العالقات إلى حد القطيعة، وربما العداء بين البلدين.حالة 
توافق مصالح "إسرائيل" وتركيا وأذربيجان في جنوب استمرار االتصاالت السرية بين تركيا و"إسرائيل"، فضاًل عن ورغم 

ان وارمينيا تسببت بقتلى وجرحى ي تسبب مؤخرًا بحدوث أزمة أدت الى اشتباكات بين أذربيجالقوقاز، وهو األمر الذ
 "إسرائيل" من وصول العالقات إلى اندالع حرب شاملة بين الدولتين، إال أن هناك قلق داخلواحتمال أن تصل األمور 

مركز قيادي في اإلقليم لم تجد أكثر من عنصر اإلسرائيلية التركية إلى حد العداء في قادم السنين، فتركيا صالحة لتبوأ 
أفضل الدين كمدخل سيفتح لها بوابة العالقات مع العالم العربي، حيث ترى تركيا في هذه العالقات مصلحة عليا لها، 

 .ه الدولدولة معادية لهذمن أن تكون صديقة ل
في موضوع المياه، حيث كانت  خصوصاً  ا مصرالعالم العربي السيم زعاجمطية إل أما أثيوبيا فقد اتخذتها "إسرائيل" 

الضغط على مصر من خالل إقامة عدد من هو خطة إسرائيلية خبيثة هدفت من خالله  السياسات المالية األثيوبية
، ومن غير الى حافة الحربالمشاريع والسدود المائية على نهر النيل، األمر الذي أوصل العالقات المصرية األثيوبية 

لكن يكون المشروع المائي األثيوبي األخير المعروف بسد النهضة ورائه "إسرائيل" بعد إسقاط مبارك،  المستبعد أن
أكثر من ذلك، وهي محكومة بجغرافية افريقية ومصالحها متشعبة وال يمكنها أن تقايض  تبتعدأثيوبيا ال يمكن أن 

مبكرًا لمصالحها  يرة، علمًا بأن مصر تنبهتمصالحها هذه في القارة األفريقية، بمصالح ومساعدات إسرائيلية صغ
معركة أخرى ستكون ساحتها افريقيا بين مصر سيكون  أثيوبيا. لذلك هذا الموضوعمصالحها مع خاصة اإلقليمية 
سرائيل".  "وا 

 لقد فشلت االستراتيجية اإلسرائيلية في تقويض العالم العربي واتضح لها أن مقاربة وضعها على أساس قومي أقرب إلى
ومصالحها متعارضة ، ألن تاريخ المنطقة وتنورها الهرطقات الفكرية وال يمكن لها مستقباًل أن تلعب في هذا الميدان

ن والتحكم في أحيانًا، ومتقاربة ومتناهية في أحيان أخرى أكبر من قدرة "إسرائيل" على اللعب في ميادينها  موجاتها، وا 
، وفي ظل تنامي اإلجراءات العدائية إلسرائيل في المنطقة في كل مرةمرات فإنه لم يحدث  حدث ذلك مرة وحتى عشر
نماليس في المنطقة فحسب   الكثير من حضورها. "إسرائيل"في جميع ارجاء العالم، األمر الذي سيفقد  وا 
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 الديمقراطية: سابعًا:
حيث  يفند هذه االدعاءات  عممزا اطية في آن واحد أمر يحتاج إلى إن احتفاء "إسرائيل" بنفسها كدولة يهودية وديمقر 

وانما بوصفه ديانة ليس بوصفه دينًا فحسب  الديمقراطيةالخطاب اليهودي الذي يتناقض مع و يتناقض تمامًا التوثيق 
كدولة احتالل تمارس قمعًا  "إسرائيل"يهودية على وجه التحديد، أما ثانيًا فإن الخطاب اإلسرائيلي الكولنيالي يظهر 

يات وحقوق شعب بالجملة، وبالتالي تمارس على األرض سياسة تمييز عنصري، األمر الذي يتناقض ممنهجًا بحق األقل
 تمامًا مع هذه األسس والمنطلقات الديمقراطية. والستجالء حقيقة هذه المقاربة يمكننا القول:

 الديمقراطية واليهودية: (1
 لى النحو التالي:ثمة تعارض واضح بين أسس الديمقراطية واليهودية يمكننا مقاربته ع

تنطلق اليهودية من ناحية عقائدية على حساب احتكار هذا الشعار بوصفه لشعب "إسرائيل"، الذي يعد شعب  .أ
ار، وبالتالي فإن أي شعب أو مجموعة بشرية خارج الدم االسرائيلي تعتبر شعبًا وممثاًل بالدنيا، هذه تهللا المخ
 التعامل بفاشية وعنصرية وكراهية مع الجماعات الصغيرة،تواصل على نزعات عنصرية بحيث تنطوي الرؤية 

رؤية الوفي إطار هذه المقاربة ثمة تناقض صارخ بين  غير اليهودية، األخرى  والجماعاتواحتقار الشعوب 
 .الديمقراطيةبين الثقافة و والمنطق اليهودي 

خر والكراهية وعدم تقبل ثقافته ات االختالط وعدم االختالط في اآلإن قدسية الشعب المختار تنطوي على نزع .ب
ومعتقده وآرائه، والنظر لآلخر من زاوية عنصرية ال تسمح لآلخر من االقتراب من المساحة االجتماعية 

الرأي اآلخر احترام م أسس الديمقراطية الداعية لالنفتاح والتسامح و أهللجماعة، وهذا ايضًا تناقض مع  والثقافية
 وتقبله.

في مسائل الشرعية  الجدلعمومًا والمنظومة اليهودية على وجه التحديد لم تقبل إن المنظومة الدينية  .ت
الفكري والثقافي  اطية التي تقوم على أساس التناطحوالنصوص المقدسة وهذا يتناقض أيضًا مع الديمقر 

 . واالختصام والتحالف والتعارض
 بينها وبين مختلف األديان والمعتقدات اليهودية عمومًا ديانة انطوائية تميل إلى بناء الحواجز واألسوار .ث

التسامح والتضامن في موضوعات سباب فكرية براغماتية انتهازية( ة ) إال ألولم تقبل فكرة المشارك والشعوب
دولة يهودية ديمقراطية أمر يتناقض تمامًا مع  "إسرائيل"فاالدعاء أن ، تى مفردات الثقافة الديمقراطيةشفي 
هذا يعني قطعًا أن التأويل أو الشك، ية والديمقراطية بشكل ال يقبل رض بين اليهودثمة تعا فهناك ،الواقع

كالهما عدو لآلخر والنتيجة أن هناك خطرًا على اليهودية من ناحية الديمقراطية وكذلك هناك خطرًا على 
ديمقراطية، إال اذا الديمقراطية من ناحية اليهودية، وال يمكن بأي شكل من أشكال دمرقطة اليهودية أو تهويد ال

ة تتضمن نوعًا من الثقافة اليهودية، وبالطبع يعتبر يكانت الديمقراطية اليهودية فريدة من نوعها أو الديمقراط
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ذلك من رابع المستحيالت، فاليهودية معادية تمامًا للديمقراطية، والديمقراطية ال تقبل وال يمكنها أن تقبل ما 
 وممارسات تتناقض تمامًا معها  تنطوي عليه اليهودية من معتقدات

 :"إسرائيل"الديمقراطية ودولة   (2
نتيجة أكثر من  الهيةي أنها وجدت لها نتيجة وعود على أساس التطهير العرقي واحتالل ارض تدعّ  "إسرائيلأقيمت "

 شتى صنوف وأساليب الحكم العسكري  1967م عاوبعد  1948ثالثة أالف عام ومارست خالل احتاللها منذ عام 
وصادرت الحريات وقمعت واإلرهاب والقمع من قتل وتشريد واعتقاالت بمئات اآلالف ومصادرة لألراضي والممتلكات، 

أي محاولة للرأي والتعبير، وحرمت الشعب الفلسطيني الذي تقارن أعداده اليوم اعداد اليهود على األرض من أبسط 
ييزًا عنصريًا تتضح معالمه في كل شيء بدءًا من القوانين حقوقهم السياسية والمدنية وحتى االجتماعية ومارست تم

، والهوية والعمل واالقتصاد وليس انتهاًء بالسياسية مسميات الشوارع العربية إلى يهوديةالعنصرية، ومرورًا باستبدال 
 والمدنية.

تعج بالتخلف  في منطقة اطيةللديمقر على اإلعالن عن نفسها بأنها دولة ديمقراطية وبانها واحة  "إسرائيل"إصرار دولة 
كتنظيم انتخابات  تالل من عدد من المزايا والمظاهر، لما تمتلكه دولة االحلبوليسيةاالدولة القمع والترهيب و  وممارسة

هذه هي  ،والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، القانون وحرية التعبير والصحافة والتعددية الحزبية..الخ
اًل خل، اال انها تحمل في طياتها "إسرائيل"ة ال يمكننا إنكارها في الممارسة السياسية والحياتية في الديمقراطي اسس

دولة  ليست "إسرائيل"فواضحًا في منظوره أن يظهر في العديد من القضايا التي ال يمكن أن تتقاطع مع الديمقراطية، 
كأي ظاهرة فهي مقراطية بالمعنى السياسي أيضًا للكلمة، للكلمة، كما أنها ليست دولة دي دكتاتورية بالمعنى السياسي

ن حملت بعض المظاهر الديمقراطية للبلد المحتل، إال أن مجرد ممارساتها لالحتالل يكشف عن أي   استعمارية حتى وا 
ها ليست دولة ديمقراطية على صعيد المجتمع اإلسرائيلي، أو حتى بوصف بأنهاواالدعاء  همكنها أن تتغطى تحتمدى ي

 دولة احتالل ألراضي الغير، وهذا الوضع نعالجه كما يلي:
في بناء شكل من أشكال الديمقراطية في داخل المجتمع  "إسرائيل"على الصعيد اإلسرائيلي الداخلي نجحت  (1

اليهودي، لتسمي نفسها بأنها دولة تمارس الديمقراطية، حتى تبدو أمام العالم الخارجي بأنها دولة رائدة ومبدعة 
مقارنتها  في إطارى هذا الصعيد، األمر الذي سيكسبها المزيد من الدعم السياسي والمادي من دول الغرب عل

العربي، لكن هذا يصطدم بعدد ال حصر له من الحقائق التي ال تنطوي على أي ممارسات  المحيطمع 
 ديمقراطية، ومن هذه الحقائق:

الذي يجعل منها دولة في  من العرقيات والهوياتخليط ها تحكم "إسرائيل"زالت  الاإلعالن عن تأسيسها، منذ  .أ
ديمقراطية  حّولت ديمقراطية "إسرائيل" إلى، هذه القوانين اً عام 68حالة قلق دائم وعدم استقرار منذ أكثر من 

 مشوهة تعج بالممارسات التي تتناقض مع الديمقراطية.
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لخلفيات واألصول الثقافية والعرقية المتباينة جعل بوصف المجتمع اليهودي مجتمعًا كبيرًا من المهاجرين ذو ا .ب
يث باتت مفاصل الدولة ومجاالتها الثة  من ناحية عرقية وطبقية، بحنموذجًا للفئة الثللديمقراطية اإلسرائيلية 

عكس األمر الذي انواأليديولوجية والثقافية والعرقية األوروبية،  السياسيةالحيوية مكرسة بأيدي اليهود ) االشكناز( 
في الدولة والتعليم والثقافة والحصة من الدخل القومي أعلى  ىكل إيجابي سواء بالوظائف األعلعلى هذه الفئة بش

من دخل الفئات العرقية األخرى وباألخص ذوي الخلفيات واألصول الشرقية لموقع الفئات المهمشة من ناحية 
قراراها السياسي ة من فكرة اهتمام قيادة الدولة و سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فهذه الفئة السائد

 ر الذي ينطوي على تمييز عنصري وتهميش واضح داخل المجتمع اليهودي نفسه.ماأل، واالقتصادي..الخ
بة عام عكست الديمقراطية اإلسرائيلية المزعومة نفسها بشكل سلبي على التجمعات العربية التي بقيت بعد نك .ت

حكمًا عسكريًا قاسيًا استمر حتى أواسط الستينيات القرن الماضي، ومورس بحقهم بحقهم  ، بحيث مورس1948
البيضة، بينما أعطت محتوى جاالت من قبل األكثرية اليهودية التي أعطت لنفسها  في مختلف المتمييزًا عنصريًا 

نشاء أحزاب بتتيح للمواطن العربي في إسرائيل حريته والتع، فهي من ناحية الشكل ةالبيض ةللعرب قشر  ير وا 
للكنيست، والمشاركة في االنتخابات..الخ، إال أنها من حيث المضمون خالية تمامًا من أي سياسية والدخول 

وظائف هامة بالدولة لعقود، ولم تكن أي حكومة تشارك فيها تقلد رم العرب من ممارسة للديمقراطية،  فقد حُ 
تفاوت حاد في  في الجليل والمثلث والنقب، وهناكعربية األحزاب العربية وتصادر أرضها وتهدم بيوت وقرى 

اثناء  2000وعام  1967 ويتعرض العرب للقتل كما حدث في عام الدخل واألجور بين العرب واليهود،
بإجراءات تدل على أنها ،  ولم يجر معالجة األمر من خالل مؤسسات الدولة، 1956االنتفاضة وكفر قاسم عام 

وأصبحت  ،عب والتمييز والكيل بمكيالينل مالت الدولة وقضائها إلى سياسة التحايل والتالإجراءات ديمقراطية، ب
 والمالحقات األمنية ..الخ. ،ووسائل االعالم هي سياسة الحقوق والواجبات والمراسيم والوظائف والتعليم والثقافة

 :1967على صعيد األراضي المحتلة عام  (2
 ،عسكري يستند على أساس القوانين العسكريةالمحتلة الفلسطينية تحت حكم اضي ر ال تزال تعيش األ 1967منذ عام 
قوات االحتالل مجموعة من اإلجراءات والممارسات  خاللها رة التي تقترب من نصف قرن من الزمان، فرضتتهذه الف

 تالل:العسكرية واالستيطانية واألمنية بشكل يتناقض تمامًا مع الديمقراطية، وما يمكن قوله حول االح
إن احتالل أراضي دولة أخرى مخالف للقوانين والشرائع الدولية لما يجلبه هذا االحتالل على سكان البلد  .أ

المحتل من ويالت وممارسات وقوانين تحكم البلد على اثرها من قوانين تشريع البلد، فإن القوانين ترتكز على 
 من الحقوق. يجحفالسياسية واإلنسانية و  حرياتاألمر الذي ينطوي على مصادرة ال أسس عسكرية وامنية،

اما احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية فإنه ال يختلف كثيرًا عن أي احتالل آخر، خاصة إذا أخذنا بعين  .ب
فاحتاللها ينطوي على  "إسرائيل"ت تتم لدوافع مختلفة ومتعددة، أما في حالة االعتبار أن بقية االحتالال
 -عن بقية االحتالالت: شاذة وغريبة ومميزة مضامين متعددة تكاد تكون 
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 قام االله باهداء ثالثة آالف عام ، وأنه منذ هذه االدعاءات األرض بموجب هو احتالل يدّعي سلفًا أنه يمتلك
داده الذين عاشوا جم بهذه البالد وأنه وريث شرعي ألأنه سبق وأن اقا هذه األرض لهم، كما يدّعي االحتالل

 بهذه البالد.
  ًكنوفي االتعبيرات المؤدبة التي يم لهذه الرؤية فإن الشعب الذي يسكن هذه األرض، يعد شعبًا غريبًا عنها وفقا 

قولها أن هذا الشعب المحتل ضيف على القوى الغازية له، مطلق الحق " فهو فعل ما يراه مناسبًا بحق هذا 
 .الشعب، سواء بطرده عن األرض او ابقاءه تحت حكم ودوافع متعددة

  غيتو عن هذه األرض حيث يمكن القول بأن هذا االحتالل هو احتالل إحاللي، بمعنى أنه بمقدوره حتى إنشاء
حالل سكان آخرين  وسكانها كلهم أو بعضهم ونقل مجموعات سكانية من مكان آلخر تحت ذرائع متعددة، وا 

 بدولة احتالل ينمون لدولة االحتالل.
 عنصري تحدث بموجبها تطبيق قانونين مختلفين األول خاضع له  وجود هذه السياسة فإن ثمة سياسة فصل

 لهذا االحتالل أي المستوطنين. تميةهو على الكتلة السكانية المنأسباب وذرائع أمنية، والثاني 
 الحرمان من رافي والسياسي واالقتصادي و الفصل الجغ مارس االحتالل سياسة ه السياسة ايضاً وعلى أساس هذ

 الديمغرافيتين. لتينالشوارع بين الكتصل فالتحتية و  ىالبن
لقد فرض جيش االحتالل سياسة عسكرية على األرض المحتلة وارتكب بموجبها شتى اإلجراءات والممارسات  (3

من قتل وتشريد وهدم للبيوت ومصادرة األراضي والسيطرة على الممتلكات واالعتقال التعسفي والتعذيب 
الفصل العنصري، وا غالق المدارس والجامعات، ومؤسسات المجتمع واالعدام بدون محاكمة، وبناء جدار 

قامة األحزارأحرية ال والذي يتعارض مع أو إقامتها ووضع قيود  ،ب السياسية لألنشطة والفعالياتي والتعبير، وا 
المخبرين والعمالء بشتى نشر ومنع الحق في ممارسة حق االنتخاب في أوساط شعبنا، و  ،على االنتخابات

غير األخالقية وغير اإلنسانية، وممارسة سياسة االبتزاز، وممارسة سياسة تدجين ثقافي وضرب  الطرق 
المؤسسات التعليمية، ومنع إمكانية نشوء اقتصاد مستقل، واغالق األسواق بالبضائع اإلسرائيلية، وضرب 

الممارسات التي جرت  الزراعة والصناعة، ومنع سياسة الترخيص في البناء، والمنع من السفر..الخ، كل هذه
 ممارستها بدون قوانين مدنية ومن غير إجراءات ديمقراطية.

لوطنية بموجب اتفاقيات أوسلو سارع إلى تحويل هذه االتفاقيات إلى إخراجها من مضمونها، بعد نشوء السلطة ا (4
حزاب السياسية األطارد وأعاد االحتالل احتالل المدن واغالقها واعتقل النواب وسعى لتأخير االنتخابات، و 

 .بشعةوارتكب مجازر  وصادر األراضي، وهدم البيوت، معتبرًا إياها احزابًا إرهابية، واغلق الصحف واالذاعات،
ن إدعاء " إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية يتناقض تمامًا مع ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت إ

 لهما:االحتالل الذي ينطوي على احتمالين ال ثالث 
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من مضمون كجزء إما أن تنهي "إسرائيل" احتاللها لألراضي الفلسطينية المحتلة في المناطق  األول:
 التي تدعّيها، وتسوقها للعالم. ديمقراطيتها

أن تظل محتلة لألراضي الفلسطينية لفترة أطول، األمر الذي سيفاقم األزمة الديمقراطية المتآكلة  الثاني:
 .ضتحيا في تناق ويجعلها

إن ديمقراطية " إسرائيل" فريدة من نوعها ستكون وبااًل عليها وستكون احدى العوامل التي سُتعجل من قبر دولة 
 االحتالل، ولذلك لألسباب التالية:

 إن أرادت "إسرائيل" الحفاظ على ديمقراطيتها وتطوير ما ينبغي لها أن تسعى إليه:  (1
 ستوطناتها ومؤسساتها االحتاللية.وتفكيك م 1967ان تنهي احتاللها ألراضي عام  .أ

أن تطبق ديمقراطيتها على كافة الفئات واألقليات في "إسرائيل" بما فيها العرب، ومنحهم كامل حقوقهم السياسية  .ب
 والمدنية.

فصل الدين عن الدولة، والحد من هيمنة المؤسسات الدينية وتدخلها في شئون الحكم، والتحول إلى دولة مدنية  .ت
 تالي زيادة القانون، والمساواة بين جميع سكانها على أساس المواطنة.حقيقية، وبال

 إن ارادت "إسرائيل" الحفاظ على تلموذيتها وادعائها واحتاللها فإنها:  (2
 التمييز العنصري.سياسة ستتحول إلى دولة ثنائية القومية، وتمارس  .أ

 ستظل هذه الدولة بوليسية ترتدي قناع الديمقراطية الزائفة. .ب
 أنه الدين األعلى. ل مع الدين اليهودي علىستتعام .ت

ل إلى ديمقراطية فإن هي أرادت أن تتحو في حالة من التناقضات،وفي كال الحالتين فإن إسرائيل تعيش 
 لألسباب التالية:ذلك  تستطيع تريد ولن حقيقية فإنها ال

ولة مساواة لجميع مواطنيها، ل " إسرائيل" إلى دولة ديمقراطية حقيقية من شأنها أن يحولها إلى دإن تحوّ  (1
 المختلفة.أوساطها و هي وهو يعني فقدان األغلبية اليهودية وامتيازاتها واحتكارها للسلطة وهذا ما ال ترضاه 

وهذا أمر يتناقض  ودية،دولة يهكن حقها على " إسرائيل" ختيعني ولها إلى دولة ديمقراطية حقيقية سإن تحّ  (2
 هودية إلى ديانة شأنها شأن بقية األديان في هذه الدولة.مع دينها ويهوديتها، وستتحول الي

في حال بقيت "إسرائيل" على حالها دولة احتالل، وتمييز على أساس عنصري فإن ذلك سيفاقم من أزمتها،  (3
 .ديمقراطيتها المشوهة أصاًل  ومن رصيد

خالل التجارب العملية على ، ومن وفي المحصلة يمكننا القول أن ديمقراطية " إسرائيل" الممسوخة لن تصمد طويالً 
قناعها الديمقراطي الزائف، فهي لن تسعى إلى تطوير ديمقراطيتها وفي و الوجه الكريه إلسرائيل  األرض، والتي تكشف

والنتيجة تآكل االثنين معًا الديمقراطية تأكل  ذات الوقت لن يكون بقوتها أن تتخلى عن الديمقراطية ولو بحدودها الدنيا
 دية واليهودية تشّكل خطرًا على الديمقراطية، ولن يكون المآل سوى السقوط.من اليهو 


