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لوجهات  واسًعا  حيًزا  العدد،  ه��ذا  في   ،» « تفرد   )*(
نظر اليمني اإلسرائيلي إزاء مجموعة من املوضوعات املدرجة على 
اليهودية  الدولة  موضوعات  مقدمها  وفي  العام،  األعمال  ج��دول 
والتسوية السياسية مع الشعب العربي الفلسطيني ومستقبل املواطنني 

الفلسطينيني في إسرائيل. 
وثمة تطّرق، أيًضا، إلى موضوعات أخرى مثل طريقة االنتخابات 

العامة املتبعة ]النسبية[ .
ويكتسب مقال رئيس هيئة األركان العامة، موشيه يعلون، بعنوان 
من  اآلن  أهميته  األص��ول«،  إلى  العودة  والفلسطينيون-  »إسرائيل 
دخول كاتبه، في اآلونة األخيرة، املعترك السياسي في إطار حزب 
الليكود، وجناحه في الوصول إلى املكان الثامن في قائمته االنتخابية 
التي ستخوض االنتخابات اإلسرائيلية العامة في 10 شباط املقبل.

لتأثي�ث  اختيارها  ج��رى  التي  املختلفة،  النصوص  ق��راءة  ول��دى 

أنطوان شلحت

اليمني اإلسرائيلي: 

الدولة اليهودية، التسوية السياسية 

ومستقبل املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل

يتم  التي  املوضوعات كلها،  أن  هذا احملور، في اإلمكان مالحظة 
إخضاعها للجدل والسجال، تكاد تنطلق من قاسم مشترك علوي 
فحواه تكريس الدولة اليهودية. ومن نافل القول إنه قاسم مشترك 
الوسط  لقوى  أيًضا  وإمن��ا  فحسب،  اإلسرائيلي  اليمني  ألطياف  ال 
على  محسوبة  ولقوى   ، ك�دميا  حزب  يجسدها  التي  اإلسرائيلية، 

»اليسار الصهيوني«، على غرار حزب العمل.
ومن املنطقي أن نفترض أن املسار اإلسرائيلي املترتب على القاسم 
تطورات  ثالثة  خلفية  على  األس��اس،  في  يأتي،  السالف  املشترك 
جوهرية، جعلت املؤسسة السياسية اإلسرائيلية تتركز، أكثر شيء، 

في غاية »تكريس الدولة اليهودية« ]حتى إشعار آخر[. 
وهذه التطورات هي:

أواًل- وجود ظروف دولية مواتية لفرض هذه الغاية على األجندة 
العاملية، من خالل االستعانة، بصورة رئيسة، بإدارة الرئيس األميركي 
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إن مبادئ إسرائيل منبثقة من الهدف األعلى الذي طرحته ليفني من قبل- 
تكريس دولة إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية. »إن املعنى هو التنازل عن جزء 
اليهودي في إطار دولتني  )الكاملة(. ووطن قومي للشعب  من أرض إسرائيل 
قوميتني يعني أمرا بسيطا جدا: إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي، والدولة 
احلل  فإنها  ولذلك  الفلسطيني،  للشعب  قومي  وطن  العتيدة  الفلسطينية 
الوطني، الكامل، التام والشامل للفلسطينيني حيثما تواجدوا، للذين يسكنون 
في يهودا والسامرة »الضفة الغربية«، وللذين يسكنون في قطاع غزة، وللذين 
يسكنون في مخيمات الالجئني وكذلك للمواطنني اإلسرائيليني املتساوين في 

احلقوق الذين يعرفون أنفسهم كفلسطينيني«. 

املنتهية واليته جورج بوش؛
ثانًيا- إصرار الطرف الفلسطيني ]في عملية التسوية السياسية[ على 
التمسك بثوابته الوطنية، وخاصة  إصراره على حق العودة لالجئني 
الفلسطينيني، ناهيك عن اإلصرار على املواقف املتعلقة بسائر القضايا 
إثر  في  وذلك  املستوطنات[،  احل��دود،  ]القدس،  للنزاع  اجلوهرية 

اتساع التأييد ملطلب إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة؛
إسرائيل  لطابع  الداخل  في  الفلسطينيني  املواطنني  حتدي  ثالًثا- 
الفائتة،  القليلة  الفترة  خالل  جديدة  أبعاًدا  أخذ  وال��ذي  اليهودي، 
تتمثل باألساس في ما ُعرف باسم مبادرات الرؤى املستقبلية والتي 

صدرت خالل سنتي 2006 و2007.
كما أن في اإلمكان أن نضيف، في الشأن نفسه، أنه منذ خطاب 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق، أريئيل شارون، في لقاء العقبة 
]2003[ والذي طالب فيه باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ومنذ 
تشديد الرئيس جورج بوش في خطابه خالل اللقاء نفسه على هذه 
أومل��رت، رئيس  إيهود  قبل  ُأخرى من  تأكيدها مرة  الفكرة، وحتى 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية، في مؤمتر أنابوليس ]2007[ أمام الوفود 
الوفد  أحبطه  ما  ]وه��و  املؤمتر  بيان  في  إدراجها  ومحاولة  العربية، 
الفلسطيني ووصل إلى حّد رفضه إصدار أي بيان عن املؤمتر[ حتولت 
هذه الفكرة بفعل التكرار من تعريف ذاتي صهيوني إلى مفهوم تعمل 

إسرائيل على أن يصبح معروًضا على الساحة الدولية.
الرئيس حملاولة حتويل »الدولة  وثمة من يرى أن الهدف العملي 
اليهودية« من »تعريف ذاتي« إلى »مفهوم« في العالقات الدولية، وفي 
»عملية التسوية«، هو إقصاء حق الالجئني الفلسطينيني في العودة 
كليًا، وإخضاع شرعية هذا احلق الدولية إلى املراجعة بواسطة وضع 
مبدأ آخر يتم االتفاق عليه بني الفرقاء، هو مبدأ »دولتني لشعبني«، 

االعتراف  ه��ذا  مثل  على  يترتب  وطبعًا،  ال��ع��ودة.  حق  مبدأ  ف��وق 
تفهم ملخاوف إسرائيل الدميغرافية حتى من املواطنني العرب فيها، 
الذي حتدى،  مواطنيها«  »الدولة جلميع  ملبدأ  دولي وعربي  ورفض 
داخليًا، مسألة يهودية الدولة، ووضعها في تناقض مع فكرة املساواة 

والدميقراطية.
لكن األمر األعمق هو طموح إسرائيل إلى أن يتحول االعتراف 
بها إلى اعتراف بالصهيونية وممارساتها الكولونيالية، وبالتالي يتحول 
بشرعيتها  مبدئي  اعتراف  إلى  اعتراف واقعي  العربي من  االعتراف 
التاريخية، وهذا ال يعني إاّل أنها كانت تاريخيًا على حق، والعرب 
على خطأ. وفيما عدا نفيه حق العودة فإن مثل هذا االعتراف، إذا 
حدث، هو »إجناز سياسي معنوي ثقافي يعادل إقامة دولة إسرائيل 
واخلطاب  والفكر  الثقافة  في  بل  فحسب،  امللموس  الواقع  في  ال 

السياسي أيضًا« )1(.
ونظًرا لكون املقاالت املنشورة هنا تلقي الضوء على مقاربة اليمني 

إزاء هذا املوضوع، فسأتوسع في تقدمي مقاربة الوسط. 

مستجدات املقاربة اإلسرائيلية 
الرسمية بشأن »الدولة اليهودية«

اليهودية«-  الدولة  »تكريس  موضوع  إن  القول  املبالغة  من  ليس 

أنابوليس  مؤمتر  في  واسًعا  ُبعًدا  أخذ  الدولية-  احللبة  في  كمفهوم 

امل��ذك��ور أع���اله. وث��م��ة م��ن ي��رى أن إي��ه��ود أومل���رت ه��و أول رئيس 

حكومة إسرائيلية يطرح علًنا، بصورة حادة وواضحة للغاية، مطلب 

االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودّي، في حني جرت العادة على 

أن يتّم االكتفاء مبقولة »دولتني لشعبني« من دون حتديد أن احلديث 
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يدور على الشعب اليهودّي.

ويرى الباحث اإلسرائيلي عاموس غلبواع ]من »معهد دراسات 

األمن القومي« في جامعة تل أبيب[ »أن التطّرق إلى الدولة اليهودية 

القرار  ومنذ  ن��ادر.  أمر  هو  امللزمة  الدولية  وال��ق��رارات  البيانات  في 

رقم 242، الذي صدر عن مجلس األمن الدولي في تشرين الثاني 

1967، والذي يشكل إلى اآلن القاعدة الدولية الرئيسة ألية تسوية 

إسرائيلية- عربية، فإن جميع الصياغات تتكلم عن »االعتراف بوجود 

من  الوجود«  في  إسرائيل  دولة  بحق  »االعتراف  أو  إسرائيل«  دولة 

دون اإلش��ارة إلى أن احلديث يدور على دولة يهودية أو على دولة 

الشعب اليهودي. إن هذا األمر ينطبق على اتفاقيتي السالم بيننا وبني 

مصر واألردن، وعلى اتفاقات أوسلو املختلفة )وأيًضا على خريطة 

أميركي  أول مسؤول  بوش هو  الرئيس جورج  كان  وقد  الطريق(. 

رفيع املستوى يقّر، بصورة واضحة وعلنية، خالل قمة العقبة سنة 

2003، أن من شأن قيام دولة فلسطينية دميقراطية تعيش في سالم 

كامل مع إسرائيل أن يدفع قدًما أمن وازدهار دولة إسرائيل باعتبارها 

دولة يهودية«.

ويؤكد غلبواع أن »هناك بضعة أسباب تقف خلف عدم استعداد 

إسرائيليني(  ي��ه��ود  بضعة  )وم��ع��ه��م  والفلسطينيني  العربية  ال���دول 

هذه  م��ن  ال��ي��ه��ودي.  للشعب  يهودية  ك��دول��ة  بإسرائيل  ل��الع��ت��راف 

الالجئني  حق  عن  التنازل  عملًيا  يعني  كهذا  اعتراًفا  أن  األس��ب��اب 

]الفلسطينيني[ في العودة إلى إسرائيل. وهناك سبب آخر هو عرب 

إسرائيل أو »الفلسطينيون العرب مواطنو دولة إسرائيل«، كما يعرفون 

أنفسهم، إذ أن قياداتهم تعلن على رؤوس األشهاد أنها ال تعترف 

بدولة إسرائيل كدولة يهودية، وبحسب رأيها فإن إسرائيل هي دولة 

ثنائية القومية، على أكثر تعديل« )2(.

وال بّد من اإلشارة إلى أن موقف أوملرت، خالل مؤمتر أنابوليس، 

وأساًسا بشأن اإلصرار على تطبيق خريطة الطريق، وكذلك بشأن 

احلصول على االعتراف بأن إسرائيل هي »دولة الشعب اليهودي«، 

كان متطابًقا مع موقف وزير الدفاع اإلسرائيلي ورئيس حزب العمل، 

إيهود باراك. 

كما يلفت النظر أن مسألة هذا االعتراف تصدرت أجندة املعلقني 

سبقت  التي  األي��ام  في  اإلسرائيليني  الصحافية  األعمدة  وأصحاب 

انعقاد املؤمتر. بل إّن أحد هؤالء، وهو بن درور مييني، محّرر صفحة 

الرأي في صحيفة »معاريف«، جعل منها القضية الرئيسة للمؤمتر نظًرا 

ملا تعنيه من »معركة على شرعية إسرائيل«، بحسب قراءته.

وكتب مييني في هذا الصدد يقول: »سيكون مؤمتر أنابوليس حلبة 

صراع على شرعية إسرائيل. ولذا يتوجب على إسرائيل أن تقول نعم 

لوقف االحتالل ونعم لدولة فلسطينية ونعم حلل مشكلة الالجئني 

بصورة عادلة.

الفلسطينيون يقولون ال منذ اآلن، فقد أوضحوا أنهم يعارضون 

صيغة »دولتني لشعبني« وأنهم مستعدون لصيغة »دولتني« فقط، أي 

بعد  دولة فلسطينية على نحو مباشر اآلن، ودولة فلسطينية أخرى 

تطبيق حق العودة« )3(.

أّما د. يهودا بن مائير، الباحث في »معهد دراسات األمن القومي« 

اإلسرائيلية،  اخلارجية  لوزير  األسبق  والنائب  أبيب  تل  جامعة  في 

فكتب ما يلي:

الفلسطينيني يعارضون صيغة »دولتني  تقارير صحافية إن  »تقول 

لشعبني« في أية تسوية مستقبلية مع إسرائيل ويصرون على تأييد صيغة 

»دولتني« فقط. يدور احلديث هنا على لّب النزاع ال على مناقشة تتعلق 

بالصياغة أو بالكلمات. إذا كان هناك موضوع ال يجوز إلسرائيل أن 

تتنازل فيه أو حتى أن تتناقش بشأنه، حتت أي ظرف وفي أية حال، 

فهو هذا املوضوع ألنه يتعلق بوجودنا احلقيقي.

اجلمهور  لدى  التنازالت  لتقدمي  االستعداد  من  كبير  قدر  »هناك 

مبنّي على رغبة  أن هذا االستعداد كله  إسرائيل، غير  اليهودي في 

هذا اجلمهور القوية في إنهاء النزاع وضمان وجود إسرائيل كدولة 

دراسات  معهد  أجراه  معّمق  بحث  أثبت  وقد  ودميقراطية.  يهودية 

األمن القومّي في شهر آذار 2007 أن 63 باملئة من السكان اليهود 

البالغني في إسرائيل يؤيدون حّل »دولتني لشعبني«. لكن ما دامت 

القيادة الفلسطينية ترفض االعتراف بصورة واضحة بدولة إسرائيل 

باعتبارها دولة للشعب اليهودي فلن يكون هناك حّل للنزاع.
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»إّن إعالن دولة إسرائيل، بصورة واضحة، عن تأييد احلّق في إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الغالبية الساحقة من أراضي 

يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[ وجميع أراضي قطاع غزة وحتى على 

أراضي األحياء العربية في شمال القدس الشرقية وجنوبها، هو تنازل 

تاريخي مهم وذو داللة. لكن ال يجوز للشعب اليهودي أن يقدم على 

هذا التنازل إذا لم يترافق مع إعالن فلسطيني واضح غير قابل للتأويل 

بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودّي.

أيًضا على حّل لقضية  »إّن قبول صيغة »دولتني لشعبني« ينطوي 

حق العودة أو مشكلة الالجئني، إذ أنه ليس في وسع الفلسطينيني 

أن يتنازلوا عن هذا احلق في الظروف الراهنة« )4(.

أّم���ا خليفة أومل����رت ف��ي رئ��اس��ة ح���زب ك��دمي��ا، وزي����رة اخل��ارج��ي��ة 

تكريس  اعتبار  في  يتلخص  موقفها  فإن  ليفني،  تسيبي  اإلسرائيلية 

لسياستها  األعلى  الهدف  ودميقراطية«  يهودية  »دول��ة  ك�  إسرائيل 

اخلارجية والداخلية في الوقت احلالي، ويتعني أن تنبثق مبادئ تلك 

السياسة من هذا الهدف )5(.

وترى ليفني أن هناك تآكاًل في بعض املواقف التي كان في إمكان 

جهة  من  وهناك،  جهة.  من  السابق،  في  عليها  تصّر  أن  إسرائيل 

قومية«.  هي  مما  أكثر  دينية  »ص��راع��ات  إل��ى  انتقال  عملية  أخ��رى، 

إلى  االنتقال  عملية  وسبب  املواقف  تآكل  سبب  السببني-  ولهذين 

»صراعات دينية«- فإن الزمن ال يعمل لصالح إسرائيل، وإسرائيل 

معنية بسبب مصاحلها، ال بسبب هدية تريد تقدميها إلى الفلسطينيني 

اإلسرائيلي-  للصراع  حل  إلى  بالتوصل  الدولي،  املجتمع  إلى  أو 

الفلسطيني مبوجب مبادئها.

إن مبادئ إسرائيل منبثقة من الهدف األعلى الذي طرحته ليفني من 

قبل- تكريس دولة إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية. »إن املعنى هو 

التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ]الكاملة[. ووطن قومي للشعب 

إسرائيل  بسيطا جدا:  أمرا  يعني  قوميتني  دولتني  إطار  في  اليهودي 

وطن  العتيدة  الفلسطينية  والدولة  اليهودي،  للشعب  قومي  وطن 

الكامل،  الوطني،  احلل  فإنها  ولذلك  الفلسطيني،  للشعب  قومي 

التام والشامل للفلسطينيني حيثما تواجدوا، للذين يسكنون في يهودا 

والسامرة ]الضفة الغربية[، وللذين يسكنون في قطاع غزة، وللذين 

اإلسرائيليني  للمواطنني  وكذلك  الالجئني  مخيمات  في  يسكنون 

املتساوين في احلقوق الذين يعرفون أنفسهم كفلسطينيني«. 

وهي متضي في شرح ذلك فتقول: »فيما يتعلق بالالجئني ال شك 

حيثما  لهم  والتام  الكامل  احلل  هي  الفلسطينية  الدولة  إقامة  أن  في 

تواجدوا، أي أن إسرائيل ليست خيارا في إطار احلل.

»منذ سنة 1999، وفي الواقع منذ سنة 2000، منذ ]قمة[ »كامب 

أيًضا،  العربي  العالم،  زعماء  غالبية  مع  لقاءات  أجريت  ديفيد«، 

املالئم  الوحيد  املبدأ  هو  املبدأ  وه��ذا  الدولي،  املجتمع  زعماء  ومع 

للحل- مبدأ دولتني قوميتني- وإال ال نكون نتحدث مبفاهيم دولتني 

قوميتني. وقد كانت النتيجة في رسالة الرئيس بوش إلى دولة إسرائيل 

عشية عملية االنفصال ]رسالة الضمانات[ التي تتحدث عن أن احلل 

يكون من خالل إقامة دولة فلسطينية. ويوجد اليوم إجماع تقريبا في 

صفوف املجتمع الدولي ميكن احلفاظ عليه إذا لم تكن إسرائيل هي من 

يشرع باحلديث عن األرقام، ألن هذه ليست مسألة رقم وال مسألة 

ثمن، وإمنا مسألة مبدأ ال ميكننا السماح ألنفسنا بفتحه للنقاش، ألنه 

يتعلق بشرعية دولة إسرائيل منذ إقامتها وهو ليس نوعا من النقاش 

الذي ميكننا اخلوض فيه، ولذلك فإن هذا املبدأ هو من أسباب موافقتنا 

ورغبتنا في ريادة عملية حل الدولتني بغية حل هذه املشكلة.

األم��ر  ه��ذا  إي��ض��اح  ال��ع��رب، يجب  إس��رائ��ي��ل  مل��واط��ن��ي  »بالنسبة 

العتقادي بأنه ينطوي على أهمية إستراتيجية على الصعيد الداخلي 

أيضا. طبعا كل واحد منهم هو مواطن متساو في احلقوق. وطبعا من 

واجب احلكومة توفير املساواة. نعي جميعا أنه خالل هذه السنوات 

فإن حكومات إسرائيل على مّر األجيال، وهذه ليست مشكلة حكومة 

واحدة فقط، لم تعرف دائما أن تفعل ذلك. لكن حل هذا الصراع 

من خالل وجود دولتني قوميتني يعني أنكم مواطنون متساوون في 

احلقوق في دولة إسرائيل، لكنكم تقبلون بوجود دولة إسرائيل كوطن 

قومي للشعب اليهودي، ومعنى ذلك هو معنى قانون العودة. هذا ال 

يفرض على أحد أن يعمل شيئا في بيته طبعا، وهذا ال يتعارض ومبدأ 

املساواة لكوننا خلقنا إطارا فيه كل مواطن يعرف ما هو اإلطار الذي 
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يعيش فيه، األمر الذي كان ينقصنا من قبل أن أحتدث عن ذلك في 

مستهل النقاش«. ]جتدر اإلشارة إلى أن ليفني كّررت هذا األمر، فيما 

يتعلق باملواطنني الفلسطينيني في إسرائيل، في يوم 11 كانون األول 

2008، وذلك خالل لقائها مع طالب مدرسة ثانوية في مدينة تل 

أبيب. وقالت إن إقامة دولة فلسطينية ستوفر حاًل للتطلعات القومية 

للمواطنني العرب في إسرائيل. وأضافت »بعد أن تقوم دولة فلسطينية 

أنتم  لهم:  والقول  إسرائيل  إلى عرب  التوجه  اإلمكان  في  سيكون 

لكن  إسرائيل(،  في  اليهود  )مع  متساوية  بحقوق  تتمتعون  سكان 

احلل القومي بالنسبة لكم هو في مكان آخر. إن املبدأ هو قيام دولتني 

للشعبني. وهذه هي طريقي نحو دولة دميقراطية«[.

نقطتني  عند  نتوقف  أن  غير  من  ليفن�ي  مقاربة  ندع  أن  يجوز  وال 

ذواتي داللة:

النقطة األولى- قولها إن واقع وجود جدل دولي حاد في الوقت 

الراهن نتيجة مطالبة الفلسطينيني بدولة خاصة بهم، جعل املطلب 

اإلسرائيلي لالعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي ُينظر 

إليه كمطلب شرعي لوجود شعبني هنا يطالبان بدولتني على نفس 

املتوسط[.  ]األبيض  والبحر  األردن  نهر  بني  املمتدة  األرض  قطعة 

أن  الشيء،  بعض  ]متناقًضا[  مستحيال  يبدو  وبشكل  ذلك،  معنى 

هذا املطلب الفلسطيني بالذات يثبت ويعزز مطلبنا لالعتراف بوجود 

إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.

املنطقة  في  ليس  حتدث  عمليات  ثمة  أن  توكيدها  الثانية-  النقطة 

فحسب وإمنا في العالم كله، وبخاصة في العالم الغربي، من شأنها 

إلى  أدت  تطورات  هناك  أن  ذلك  معنى  إسرائيل.  تخدم  أن  نظريا 

التقسيم  وه��ذا  واملتطرفني،  املعتدلني  بني  هو  التقسيم  أن  اإلدراك 

أصبح مفهوما أكثر، والتصور الذي كان سائدا في املاضي ومبوجبه 

التطرف في الشرق  الفلسطيني هو سبب  فإن الصراع اإلسرائيلي- 

األوسط آخذ في التآكل، وقد أصبحت زعامة املجتمع الدولي تدرك 

شيًئا فشيًئا أنه حتى لو جنحنا في حل الصراع غدا فإن أيديولوجيا إيران 

لن تكون متعلقة بهذا ولن تتغير، ألن منابع هذه األيديولوجيا تأتي 

من أماكن أخرى.

»لذلك- تضيف ليفن�ي- يوجد هنا في الظاهر تغيير إشكالي جدا، 

ذلك أن تعزز التطرف هو أمر إشكالي بالنسبة إلسرائيل. إن واقع 

حتول الصراعات من صراعات وطنية قومية إلى صراعات دينية هو 

إشكالي بالتأكيد ألن الصراع القومي قابل للحل أما الصراع الديني 

الفلسطيني  اإلسرائيلي-  بالصراع  يتعلق  وفيما  للحل.  قابل  فغير 

إلى صراع  إذا حتول  لكنه  قوميتني،  دولتني  فيمكننا حله من خالل 

الظاهر  في  لكن  للحل.  قابل  غير  يصبح  فإنه  حماس،  متثله  ديني 

توجد هنا فرصة أيضا، ألنه وفي املعسكرات اجلديدة التي نشأت في 

املنطقة هناك تفهم من قبل جهات دولية، وكذلك من قبل زعامات 

عربية وإسالمية من النوع الذي نسميه »أكثر براغماتية«، »املعتدل«، 

حلقيقة كون إسرائيل تنتمي إلى نفس املعسكر البراغماتي املعتدل، 

ولدينا عدو مشترك هو إيران، ولدينا أعداء مشتركون هم اجلهات 

الراديكالية.

»إذن في اجلانب اإليجابي فإنه عندما ننظر إلى هذه الفرصة، من 

هذا  وجتنيد  فعلي،  شيء  إلى  ترجمتها  على  قدرتنا  مثل  أمور  شأن 

سبيل  على  الفلسطيني  اإلسرائيلي-  ال��ص��راع  حل  لدعم  املعسكر 

الطرفني،  كال  من  ت��ن��ازالت  تقدمي  على  ينطوي  شكل  على  املثال 

اريئيل شارون: انسحاب »ملغوم« من غزة.
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ودعم املعسكر الفلسطيني املعتدل ال دعم حماس، أن تكون اخلطوة 

التالية. معنى ذلك أن هناك معسكرا يدرك أن إسرائيل ليست سبب 

التطرف، وأنه ال ميكن السماح إليران بأن تنتصر وال ميكن السماح 

حلزب الله بأن ينتصر في لبنان وال ميكن السماح حلماس بأن ترسخ 

أقدامها في قطاع غزة« )6(.

جتدر اإلشارة، على صلة مبا تقّدم، إلى وثيقة صدرت، في 13 

في  »الوضع  بعنوان  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  عن   ،2007 آذار 

احلالية«،  اإلسرائيلية  السياسة  على  شاملة  نظرة  األوس��ط-  الشرق 

وجرى فيها التطّرق إلى الوضع في املنطقة وإلى التطورات في فلسطني 

ولبنان وإيران وسورية. وكانت قد أعلنت أن إسرائيل موجودة في 

وهي  املنطقة«.  عن  سائدة  معينة  لفرضيات  تقومي   »إع��ادة  خضم 

السياسة اإلسرائيلية  كفايتها في توضيح بعض مفاصل  بليغة  وثيقة 

تسويقها  وحتاول  إليها،  تتوصل  التي  االبتدائية  النتيجة  إن  احلالية. 

باعتبارها جديدة كل اجلدة، هي أّن »هذه املنطقة لم تعد مقسمة بني 

اإلسرائيليني والعرب بقدر ما هي مقسمة بني أولئك الذين يؤمنون 

بالتسامح والتعايش- أيا تكن هويتهم الوطنية والدينية- وأولئك الذين 

أو  أيديولوجيتهم  غير  مصلحة  أو  أيديولوجيا  أي  شرعية  يرفضون 

مصلحتهم ولذا فهم على استعداد للجوء إلى ممارسة العنف العشوائي 

من أجل املضي قدًما بقضيتهم«. غير أن هذا التقسيم يراد منه أكثر 

شيء أن تلقي إسرائيل بوزر »حالة املواجهة« على كاهل تلك القوى 

التي تصفها ب� »املتطرفة« وتذكر بعضها باالسم مثل إيران وحزب الله 

وحماس، لكي تصل إلى نتيجة أخرى أشد وأدهى مؤداها ما يلي: 

»يسود االعتقاد أحيانا بأن الصراع اإلسرائيلي- العربي هو السبب 

القول  التطّرف. لكن األقرب إلى الصواب والصحة هو  وراء هذا 

إن اإلخفاق في مواجهة هذه القوى املتطرفة وهزميتها هو الذي أبقى 

هذا الصراع حيا وقائما«.

كما أكدت هذه الوثيقة ما يلي، من ضمن أشياء أخرى:

متشيا  الدولتني،  بحل   االلتزام  شديدة  ستبقى  إسرائيل  أن  - 

دول��ة  إق��ام��ة  تؤيد  إسرائيل  وأن  الطريق.  خريطة  رؤي��ا  م��ع 

فلسطينية مزدهرة وفاعلة وقابلة للحياة تكون وطنا للشعب 

تاما،  نبذا  والتحريض  والعنف  اإلرهاب  تنبذ  الفلسطيني، 

وتعيش إلى جانب إسرائيل في سالم وأمن حقيقيني. وتؤمن 

العالم  وفي  املنطقة  أرج��اء  في جميع  املعتدلني  بأن  إسرائيل 

أجمع يشاطرونها هذه الرؤيا. 

أظهرت خطة االنفصال اإلسرائيلية عن غزة وأجزاء من الضفة  - 

الغربية، في سنة 2005، أن إسرائيل تدرك أن حل  الدولتني 

يتطلب مجازفة جسيمة وتضحيات مؤملة، وهي مستعدة رغم 

ذلك لإلقدام على هذه املجازفة  وتقدمي هذه التضحيات. 

املعتدلني في اجلانب  بالعمل مع  وقد ظلت إسرائيل ملتزمة 

ممن  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  حقا برؤيا  يؤمنون  ال��ذي��ن  الفلسطيني 

لديهم االستعداد لتطبيق خريطة الطريق وكذلك االستعداد 

واجلاهزية لقبول احللول الوسط واملصاحلة التاريخية الالزمة 

لتحويل هذا احللم أو هذه الرؤيا إلى حقيقة واقعية.

مما يؤسف له أن اآلمال في حتقيق حل الدولتني مبوجب خريطة  - 

الطريق قد تعرضت إلى نكسة خطرة مع تولي منظمة حماس 

اإلرهابية مقاليد احلكم في السلطة الفلسطينية، وهي منظمة 

والتعايش  السالم  عملية  ومبدئي  أساسي  بشكل  تعارض 

احلقيقي بني الشعبني. 

االحتاد  وبضمنه  الصدد،  هذا  في  الدولي  يستحق املجتمع  - 

األوروب������ي وال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة، ك��ل امل��دي��ح واإلط�����راء، 

حكومة  التزام أية  ض��رورة  على  اإلص��رار  مواصلتهم  على 

فلسطينية سيتم تشكيلها التزاما كامال بتطبيق مبادئ الرباعية 

االعتراف  والعنف،  اإلره���اب  نبذ  وه��ي:  الدولية الثالثة 

بإسرائيل، والقبول باالتفاقيات وااللتزامات السابقة مبا فيها 

خريطة الطريق.

فتح  إليه في مكة بني  التوصل  مّت  الذي  االتفاق  أعقاب  في  - 

أصبح  وط��ن��ي��ة،  وح���دة  حكومة  تشكيل  ب��ش��أن  وح��م��اس، 

ضرورًيا أن يواصل املجتمع الدولي إصراره على االستيفاء 

ليست عقبة في  املطالب  املبادئ. فهذه  لهذه  التام والكامل 

السالم؛  املقومات األساسية إلحالل  بل من  السالم  طريق 



53

صياغة  أو  م��ف��اوض��ات  م��وض��ع  ت��ك��ون  أال  ي��ج��ب  ولذلك  

غامضة مبهمة ويجب الوفاء بها وبالكامل من قبل أية حكومة 

فلسطينية يتم تشكيلها، لتحظى األخيرة بالشرعية والتعاون 

من جانب املجتمع الدولي. 

عندما يرفض املجتمع الدولي إضفاء الصبغة الشرعية على  - 

أجل  من  األساسية  املبادئ  ه��ذه  ترفض  منظمة  أو  حكومة 

في  املعتدلني  مكانة  يعّزز  بذلك  فإنه  السالم،  إلى  التوصل 

بني  مثمر  ل��ت��ع��اون  اجل��ه��ود  ويسهل  الفلسطيني،  املجتمع 

يظهر  الوقت  ذات  وفي  الفلسطينيني،  واملعتدلني  إسرائيل 

نتائج  أية  لن حتقق  التطرف  أن طريق  بشكل جلي وواض��ح 

مقبولة  تكون  لن  كما  الداخلي،  الفلسطيني  الصعيد  على 

على املجتمع الدولي.

اإلسرائيلية،  اخلارجية  وزارة  عن  ص��درت  الحقة  وثيقة  أن  غير 

 ،2007 الثاني  تشرين  في  أنابوليس،  مؤمتر  انعقاد  مع  بالتزامن 

حرصت على التشديد على مصطلح »إسرائيل كدولة يهودية«)7(. 

وقد ورد فيها حتت عنوان »ما هو املوقف اإلسرائيلي من إقامة دولة 

فلسطينية؟« ما يلي:    

قيام  فكرة  تؤيد  أنها  م��راًرا وتكراًرا،  إسرائيل،  أعلنت  لقد  - 

دولتني- دولة إسرائيل ودولة فلسطينية- ستعيشان جنًبا إلى 

جنب بسالم وأمان وطمأنينة )كما عبر عنها الرئيس األميركي 

جورج بوش في رؤياه من يوم 24 حزيران 2002(. وترى 

إسرائيل أن احلل احلقيقي للنزاع سيكون بقيام دولتني قوميتني 

يهودية  ودول��ة  الفلسطيني  للشعب  فلسطينية  دول��ة  وهما: 

على  السيطرة  إلى  إسرائيل  تطمح  وال  اليهودي.  للشعب 

الفلسطينيني، وتعتقد أن قيام دولة فلسطينية دميقراطية حًقا 

تربطها عالقات سلمية كاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى أن يسود 

األمن واالزدهار إسرائيل كدولة يهودية على املدى البعيد.

ما  وإمن��ا  فلسطينية،  دول��ة  إقامة  فكرة  من  إسرائيل  تقلق  ال  - 

يزعجها هو نوع الدولة الفلسطينية التي ستقوم. هل ستكون 

دول���ة دمي��ق��راط��ي��ة، دول���ة ق��ان��ون ون��ظ��ام، تتجنب اإلره���اب 

من  إس��رائ��ي��ل  سيمكن  ال��ذي  األم��ر  والتحريض،  والعنف 

العيش بسالم إلى جانبها؟ أو ستكون دولة فوضوية تستمر 

ال  للخطر  وتعرض  واإلره��اب،  العنف  مسلك  سلوك  في 

إسرائيل وحدها بل املنطقة كلها؟

على  إرهابية  دول��ة  بقيام  إسرائيل  تقبل  أن  املمكن  من  ليس  - 

امتداد حدودها. ويجب أن تأخذ اجلهود املبذولة إلقامة دولة 

فلسطينية بعني االعتبار احلقوق واملصالح احليوية اإلسرائيلية، 

خاصة فيما يتعلق باألمن. وهكذا سيسود السالم واالستقرار 

هذه املنطقة. 

تهدف إسرائيل إلى أن تكون دولة يهودية دميقراطية، تعيش  - 

بانسجام مع الدول املجاورة لها. إن هذا الهدف يحمل دولة 

إسرائيل على تبني رؤيا الدولتني للشعبني كما نص عليه قرار 

التقسيم لأمم املتحدة من سنة 1947. وتدرك إسرائيل أن 

مستقبل جميع دول الشرق األوسط املجاورة مرتبط مبستقبل 

الدول األخرى. وال يكتب النجاح ألي سالم ال يأخذ هذه 

احلقيقة باحلسبان.

لقد مرت ستون سنة تقريًبا وشهدنا عدًدا أكثر مما ينبغي من  - 

احلروب، حتى اعترف أقرب جيران إسرائيل- الفلسطينيون- 

التي تلت استيالء حماس على  أما األحداث  الرؤيا.  بهذه 

لم  الوقت  أن  توحي  فإنها  ]في حزيران 2007[  قطاع غزة 

أخيًرا  لالعتراف  اآلن،  عليه  هو  مما  أكثر  ق��ّط  مناسًبا  يكن 

بهذه الرؤيا.

للطموحات  استجابة  مبثابة  كان  إسرائيل  دول��ة  تأسيس  إن  - 

في  يعيشون  ك��ان��وا  مم��ن  ال��ي��ه��ودي-  الشعب  ألب��ن��اء  الوطنية 

يهود  )كارثة  احملرقة  فظائع  من  هربوا  أو  املقدسة  األرض 

أوروبا في احلرب العاملية الثانية( أو ُطردوا من الدول العربية. 

ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية املستقبلية لنفس الغرض 

بالنسبة للفلسطينيني، وعليها أن تلبي طموحات أبناء الشعب 

وقطاع  الغربية  الضفة  في  يسكنون  ممن  أجمع،  الفلسطيني 

غزة، أو يعيشون في مخيمات الالجئني في الدول العربية، 
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أو يقيمون في أي مكان آخر في العالم.

إن إقامة دولة فلسطينية ثابتة ومزدهرة وهادئة، تعتبر مصلحة  - 

إسرائيلية. وكما أثبتت إسرائيل في خطة االنفصال عن غزة 

سنة 2005، فإنها مستعدة التخاذ خطوات مؤملة من أجل 

أن تعرف أن  األم���ام. ولكن عليها  إل��ى  ال��غ��رض  ه��ذا  دف��ع 

ستجلب  تاريخية  مصاحلة  إلى  للتوصل  جاهزون  شركاءها 

السالم الدائم )8(.

 وكانت ليفني قد حملت، في سياق الكلمة التي ألقتها أمام »املؤمتر 

السنوي حول وضع األمة« )9(، إلى أنه بالتزامن مع صدور »شروط 

الرباعية الدولية«، التي عرضت وطلبت من كل حكومة فلسطينية 

واالعتراف  السابقة  باالتفاقيات  واالعتراف  اإلرهاب  بنبذ  وتقضي 

بوجود دولة إسرائيل، لم يكن في اإلمكان مطالبة املجتمع الدولي 

دولة  بوجود  االع��ت��راف  أي  األخير،  الشرط  على  كلمتني  بإضافة 

إسرائيل كدولة يهودية، »ألننا في أحسن األحوال كنا سنجد أنفسنا 

في حالة من اجلدل. وفي أسوأ األحوال فإن هذا لم يكن ليتحقق«. 

غير أن واقع وجود جدل دولي حاد في الوقت احلالي نتيجة مطالبة 

الفلسطينيني بدولة خاصة بهم، »جعلت املطلب اإلسرائيلي لالعتراف 

إليه كمطلب شرعي  ُينظر  اليهودي  بإسرائيل كوطن قومي للشعب 

لوجود شعبني هنا يطالبان بدولتني على نفس قطعة األرض املمتدة 

بني نهر األردن والبحر«، على حّد تعبيرها. 

صورة الدولة الفلسطينية
 في السجال اإلسرائيلي 

سياق  في  اليهودية«،  »ال��دول��ة  موضوع  مع  تعامل  أي  ش��أن  من 

مع  مستحًقا  أو  مكماًل  تعاماًل  يستتبع  أن  »الدولتني«،  عن  احلديث 

الدولة الفلسطينية. 

وامل��ؤش��رات  االستطالعات  إل��ى  باالستناد  ب��داي��ة،  نلحظه،  وم��ا 

اإلسرائيلية األخرى، التي تتفحص مواقف الرأي العام اليهودي في 

إسرائيل من مختلف القضايا، هو أّن هناك ازدياًدا ملحوًظا في نسبة 

التأييد للدولة الفلسطينية. لكن يبقى األهم من ذلك، في رأيي، هو 

صورة هذه الدولة، وكيف تتبدى في الذهنية اإلسرائيلية العامة. 

في  والعرب  اليهود  املواطنني  بني  العالقات  »مؤشر  أظهر  مثاًل، 

إسرائيل«، لسنة 2004، أن 72 في املئة من السكان اليهود يؤيدون 

العربية  احلضارة  أن  ذاتها  بالنسبة  وأك��دوا  لشعبني«،  »دولتني  فكرة 

»ذات قيمة وميكن التعلم منها كثيًرا« ]يرجع اختيار سنة 2004 إلى 

كونها مهمة، بحسب رأينا، في تاريخ التعامل اإلسرائيلي الرسمي 

أعقبت  التي  السنة  فهي  الفلسطينية.  الدولة  موضوع  مع  الراهني 

اإلعالن عن خطة االنفصال عن غزة وصدور تصريحات من لدن 

الفلسطينية  الدولة  لفكرة  تأييد  تنطوي على  املسؤولني اإلسرائيليني 

في نطاق قبولهم فكرة الدولتني[. 

وفي القراءة املخصوصة ملعّد هذا املؤشر، وهو أستاذ علم االجتماع 

»لم  اليهود  اإلسرائيليني  إن  يقول  فإنه  سموحا،  سامي  اإلسرائيلي 

مواقف  عن  يعربون  باتوا  لكنهم  تطرًفا،  أكثر  مجتمع  إلى  يتحّولوا 

متشّددة جتاه العرب منذ اندالع انتفاضة األقصى« في أيلول 2000. 

وعلى الرغم من ذلك فإن »غالبيتهم صارت تؤيد دولة فلسطينية إلى 

احلضارة  إلى  والتقدير  الرضا  بعني  وتنظر  اليهودية،  الدولة  جانب 

العربية«، على حّد قوله.

ورمبا يعثر البعض في معطى ال� 72 باملئة السالف، وفي ما يقوله 

سموحا تعقيًبا عليه، ما قد يحيل، ألول وهلة، إلى أن معظم اليهود 

الفلسطينية  »الدولة  فكرة  يذّوتون  يستبطنون/  باتوا  اإلسرائيليني 

املستقلة« إلى جانب دولة إسرائيل، في نطاق استبطانهم على وجه 

العموم لفكرة »الدولتني«. 

بيد أن استطالًع�ا أجراه املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 

»مدار«- بني صفوف السكان اليهود، ونشرت نتائجه في سنة 2005 

بالتزامن مع املؤشر املذكور، أوضح كم أن فكرة الدولة الفلسطينية 

ليس فقط أنها ال تزال غائمة متاًم�ا، بل وغير منطوية أيًضا على أي أمور 

ملموسة أو مالمح جوهرية، من وجهة نظ�ر تلك الغالبية العظمى.

الفلسطينية  الدولة  إقامة  مسألة  أن  االستطالع  هذا  أظهر  فبينما 

املرتبة  في  ج��اءت  مالمحها-  من  أي  حتديد  دون  من  )املستقلة(- 

الثالثة ضمن الئحة القضايا األكثر صعوبة على احلّل في إطار النزاع 

املستطلعني(،  من  باملئة   18 تقدير  )ف��ي  الفلسطيني  اإلسرائيلي- 
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املرتبتني  في  باملئة،   20 والالجئني-  باملئة   29 القدس-  بعد  وذلك 

األولى والثانية، وقبل املستوطنات- 16 باملئة واحلدود- 15 باملئة، 

إنهم  املستطلعني  من  باملئة   50 قال  واخلامسة،  الرابعة  املرتبتني  في 

يعارضون رغبة غالبية الفلسطينيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

في األراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967، فيما قال 15 

باملئة منهم إنهم مييلون إلى معارضة ذلك، ما يعني أن 65 باملئة من 

السكان اليهود يعترضون على قيام دولة فلسطينية حسب رغبة غالبية 

الفلسطينيني، أي في حدود حزيران 1967- )10(.

في السياق الذي نتناول�ه وبالعطف على ما تقّدم فإن هذه النتيجة 

التأييد  بالذات تبدو مهمة، لكونها تعّبر دون زوغان عن أن معظم 

اإلسرائيلي ملبدأ الدولتني ما زال يفصله بون شاسع عن التأييد املرجتى 

قدر  على  ينطوي  قد  وال��ذي  املستقلة،  الفلسطينية  ال��دول��ة  جلوهر 

نسبي من العدل، لكنه ينطوي، بشكل أكيد، على قدر مطلوب من 

االستجابة لرغبة األكثرية الفلسطينية. 

على  حتديًدا  واليهودي  اإلسرائيلي  السجال  في  العثور  يصعب 

الدولة  »ص��ورة  بشأن  ع��ام  حكم  إلص��دار  أس��اًس��ا  اعتماده  ميكن  ما 

املفضوحة«  »األس��رار  بات من  وقد  السجال.  في هذا  الفلسطينية« 

اإلسرائيلية  السجاالت  في  املختلفة  العربية  للصور  حضور  أي  أن 

املختلفة كان وال يزال مأسوًرا ب� »احلاجة« اليهودية إلى هذا احلضور، 

ال أكثر. ولذا فهو يظل، أوال ودائًما، مغّلًفا مبجموعة من األحكام 

هي أقرب إلى البديهيات أو املفهوم ضمًنا. وبالتالي فإن االستثناء 

التي تصيب  الشقوق  من  املتسلل  احلضور  نصيب  من  يبقى  الوحيد 

»اإلجماع« أو البديهي. 

الدولة  »ف��ك��رة  حضور  أن  االع��ت��ق��اد  املبالغة  م��ن  فليس  ذل��ك  م��ع 

ارتبط،  قد  السجال  ه��ذا  داخ��ل  السالفة  ضبابيتها  في  الفلسطينية« 

خالل األعوام القليلة الفائتة، أكثر شيء، بفكرة »احلفاظ على الدولة 

اليهودية«، من جهة وبفكرة االنفصال عن الفلسطينيني خلدمة غاية 

حتصني أسوار الدولة اليهودية، من جهة أخرى. 

ولعّل الفكرة األخيرة مستمّدة، بكيفية ما، من فكرة »السور« التي 

هجس بها ثيودور هرتسل في مؤلفه »دولة اليهود«، كما من فكرة 

»اجلدار احلديدي« التي هجس بها زئيف جابوتنسكي. 

الفلسطينية  الدولة  لفكرة  تأييًدا  األخيرة  اآلون��ة  في  نشهد  وإننا 

املستقلة على خلفية خطة االنفصال أو فك االرتباط مع قطاع غزة، 

التي هجس بها أريئيل شارون.

 ومن املعروف أن خطة شارون لالنفصال عن قطاع غزة وأجزاء من 

شمال الضفة الغربية لم تولد من فراغ، أو بكلمات أخرى لم تولد 

من منطلق امليل إلى تأييد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، 

وإمنا بتأثير دوافع إسرائيلية محّددة يستحيل التغاضي عنها. وإذا كان 

شارون قد احتفظ لنفسه مبهمة تزويق اخلطة أو مكيجتها بغية تسويقها 

على أمّت وجه في اخلارج وخصوًصا لدى اإلدارة األميركية، كما ميكن 

االستشفاف من خطاباته وتصريحاته الشتيتة، فإنه في موازاة ذلك 

إلى  وإقليمًيا  إسرائيلًيا  في سياقها احملّدد  اخلطة  »مهمة« وضع  ترك 

مجموعة من مستشاريه. وال بّد من إعادة األذهان، في هذا الشأن، 

إلى التصريحات التي أدلى بها مساعده األقرب، دوف فايسغالس، 

إلى صحيفة هآرتس في صيف 2004، وفي صلبها أن خطة االنفصال 

جدار الفصل العنصري: خلفيات فكرية عميقة
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اإلسرائيلي-  للنزاع  نهائية  تسوية  أي��ة  على  الطريق  لتسّد  ج��اءت 

الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وهذه الطريق تسّدها، 

في الوقت ذاته، ضمن عوامل أخرى، رسالة الضمانات األميركية من 

قبل الرئيس جورج بوش بشأن التسوية السالفة، والتي أبدت اإلدارة 

األميركية فيها تفهمها بأنه في ظل الواقع امليداني اجلديد ]في الضفة 

الغربية[ ستكون مطالبة إسرائيل بأن تنسحب إلى حدود 1967 هي 

غير عملية بتات�ًا، وأن أية عملية تسوية في املستقبل يجب أن تأخذ 

في االعتبار الواقع الدميغرافي املستجد، أي أن تعترف بحق إسرائيل 

في أن تضم الكتل االستيطانية الكبرى إليها.

املقّرب  راباد،  يورام  الدوافع احملامي  وقد عاد على أساس هذه 

هو أيًضا من شارون والذي ترأس طاقم الليكود ملفاوضات توسيع 

لصحيفة  بقوله  ه��ت��وراه«،  و«ي��ه��دوت  العمل  حزبي  م��ع  احلكومة 

ش��ارون  أن  يعتقد  م��ن  إن   2004 خريف  ف��ي  أح��رون��وت  يديعوت 

عدا  أخ��رى  ]فلسطينية[  مناطق  على  االنفصال  مبدأ  تطبيق  ينوي 

إلى  يعيدنا  ما  فادًحا،  يرتكب خطأ  الغربية  الضفة  عن غزة وشمال 

بكونها  األصلية  االنفصال  خطة  على  خلعه  سبق  ال��ذي  التوصيف 

»خطة االنسحاب من غزة، أوال وأخيًرا«!.

ال��ذات��ي��ة خلطة  ال��دواف��ع  ب��ني  فيصاًل   نقيم   أن  طبًعا  اإلم��ك��ان  ف��ي 

التي تشمل ما تنطوي عليه مواقف شارون من عناصر  االنفصال، 

عنه  تتأتى  أن  ميكن  ال��ذي  املوضوعي  ال��واق��ع  وب��ني  ومتغيرة،  ثابتة 

وقائع جديدة، قد تكون مغايرة، بعد أن ُوضعت اخلطة على محك 

التطبيق. 

عالقا،  واح��د  س��ؤال  هناك  ظ��ل  اخلطة  ُتطّبق  أن  قبل  حتى  لكن 

مع  النزاع  لتسوية  متكامال  كامال  مفهوًما  ش��ارون  ميلك  هل  وه��و: 

خطة  تكون  ب��أن  لالعتقاد  مشروعية  تعطي  بصورة  الفلسطينيني، 

االنفصال مرحلة واحدة منه، وقيام دولة فلسطينية مستقلة مرحلة 

أخرى، أم أن في نيته االكتفاء بهذه اخلطة فقط؟.

لقد أوضح شارون مرات عديدة أنه، وفًقا ملفهومه )إزاء النزاع(، 

كان من املستحيل التوصل إلى حل دائم مع القيادة الفلسطينية بزعامة 

أنه كان  ياسر عرفات. ويبدو كذلك  الراحل[  الفلسطيني  ]الرئيس 

يشك في إمكان الوصول إلى حل دائم مع أية قيادة فلسطينية )في 

»حل  إلى  باملّرة  يسعى  يكن  لم  أنه  الواضح  فمن  ول��ذا  املستقبل(. 

باالتفاق« وكان يؤثر »خطوات أحادية اجلانب«.

إلى  أيًضا ثمة فارق كبير بني »خطة كاملة تسعى  في هذا اإلط��ار 

انفصال أحادي اجلانب )شامل( عن الفلسطينيني«، ومن نافل القول 

إن مثل هذا األمر ال ينطبق على خطة االنفصال، وبني خطة شارون، 

التي كانت مطروحة على األجندة، والتي تغّيت انفصاال كامال عن 

األوض��اع  تغيير  تعرض  ال  الغربية  الضفة  في  أنها  غير  غ��زة،  قطاع 

تغييًرا جذرًيا. وفي أكثر من مناسبة قال القائم بأعمال رئيس احلكومة 

اإلسرائيلية ]التي تبنت خطة االنفصال[، إيهود أوملرت، إنه يسعى 

إلى »انفصال كامل عن الفلسطينيني«. لكن لم يكن من الواضح بتاًتا 

ما إذا كان رئيس حكومته ذاته ]شارون[ شريًكا في هذا املفهوم.

إليه  أملح  أن  سبق  ما  وهو  لالفتراض،  مكان  ثمة  كله  ذلك  فوق 

قطاع  عن  كامل  انفصال  تطبيق  إلى  سعى  إمنا  ش��ارون  أن  كثيرون، 

تعزيز  أجل  من  الغربية،  الضفة  عن  )للغاية(  جزئي  وانفصال  غزة 

الغربية، ومن أجل تكريس  سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة 

املستوطنات في هذه األجزاء.

بالذات بقي الصراع فيما يبدو على أشّده، من  النقطة  وفي هذه 

ناحية شارون، حتى بعد »انسحابه« من طرف واحد من القطاع.

كذلك بقي الصراع على أشّده في هذه النقطة بالنسبة للتيار الذي 

أيد االنفصال داخل صفوف تي�ار الصهيونية الدينية من منطلق »احلفاظ 

على يهودية إسرائيل«. وهذا ما عّبر عنه، مثاال ال حصًرا، مقال أحد 

منظري هذا التيار في مجلة »تخيلت« )عدد نيسان 2005(.

لقد أكد هذا املنظر، وهو يوسي كالين هليفي، أن على الصهيونية 

الدينية اإلقرار أن مؤيدي االنسحاب ليسوا أقل إخالًصا وِحرًصا على 

وحدة الدولة وسالمتها.

وأضاف أن احلّد من التهديد الدميغرافي لأغلبية اليهودية، ودرء 

خطر حملة دولية لعزل إسرائيل، وتعيني حدود دفاعية متفق عليها، 

التقليل  كلها أهداف تستوجب مناقشة جادة، وال ميكن جتاهلها أو 

من شأنها بصورة اعتباطية. من املمكن عدم االتفاق مع رأي مؤيدي 

االنسحاب، لكنه ال يجوز دمغهم ك� »ما بعد صهيونيني« فقدوا إرادة 

النضال من أجل استمرار بقاء إسرائيل كدولة يهودية.

تأهيل  إلع��ادة  الالزمة  امل��وارد  الدينية  للصهيونية  تتوفر  رأيه  وفي 

نفسها واحتالل مكانها في قيادة دولة إسرائيل وقيادة الشعب اليهودي 
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أغلبية  إقناع  في  اآلن  حتى  تنجح  لم  أنها  من  الرغم  وعلى  قاطبة. 

الشعب بتبني فكرة وحدة أرض إسرائيل كقيمة من القيم األساسية 

للدولة، إاّل أن احلركة )الصهيونية- الدينية( جنحت مع ذلك في خلق 

جمهور واسع ومخلص في إمكان املجتمع اإلسرائيلي أن يتعلم منه 

الكثير، جمهور مُيثل قيًما صهيونية كالسيكية، ومن ضمنها: أهمية 

الرابطة اليهودية املتجددة بأرض إسرائيل، بغض النظر عن حدودها 

طريق  عن  اليهودية،  ال��دول��ة  عن  ال��وط��ن،  عن  وال��دف��اع  الدائمة، 

اخلدمة العسكرية، واإلميان باملثال الصهيوني من دون االجنرار وراء 

ما ُيسمى بالصهيونية العصرية، وأهمية بِناء مجتمعات محلية قوية 

ترتكز إلى العائلة، ومركزية »أورشليم« )القدس( في التاريخ والهوية 

اليهوديني.

جمع  أجل  من  العمل  في  مستمرة  إسرائيل  حكومة  بقيت  »طاملا 

ال��ي��ه��ودي��ة، ينبغي  ال��ي��ه��ودي ف��ي دول��ت��ه��ا  ش��ت��ات وط��وائ��ف الشعب 

كالين  يؤكد  الصهيونية«-  للتطلعات  كتجسيد  واحترامها  تقديرها 

الدولة  حدود  جتاه  واملرونة  للتسوية  االستعداد  أن  مضيًفا  هليفي، 

اليهودية »ال ُيشكالن مقياًسا منطقًيا لهذا االلتزام من جانب احلكومة 

اإلسرائيلية، فاجلدل واخلالف داخل احلركة الصهيونية حول مسألة 

التسوية اإلقليمية ليسا بالشيء اجلديد، بل إن بدايتهما تعود إلى مطلع 

العشرينيات من القرن املاضي.  واحلكومة ذاتها التي كانت تستعد 

إلخالء يهود من قطاع غزة، اتخذت قراًرا بنقل اآلالف من أبناء طائفة 

الفالشمورا )األثيوبيني( إلى إسرائيل«.

وبشأن  االنفصال  بشأن  اجلدل  إن  تقّدم  ما  على  بناء  القول  ميكن 

ص��رف،  داخ��ل��ي  صهيوني-  ج��دل  ه��و  الفلسطينية  ال��دول��ة  ص���ورة 

إقامة  إلى  املتطلعني  عيون  في  الرماد  ي��ذّر  أن  به  ينبغي  فال  وبالتالي 

التي نّصت عليها قرارات  املبادئ  الفلسطينية املستقلة، وفق  الدولة 

الشرعية الدولية.
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