الدولة اليهودية من المشكلة إلى المكانة :مائة عام بين وعد بلفور وموعد التصهين العربي



مدحت ماهر

مقدمة:

تبدأ القصة مبا عرف باملشكلة اليهودية اليت تفاقمت يف القرن التاسع عشر بني شرقي أوروبا وغربيها ،حيث مساها
اليهود معاداة السامية ،ومسوها وغريهم "مشكلة اليهود" .لكنها يف هنايات القرن التاسع عشر حتولت من مشكلة إىل
حل باسم الصهيونية .والصهيونية هي باختصار حركة لنقل مشكلة اليهود من أوروبا إىل وطن قومي خاص؛ حتدد يف
ٍّ
1
مؤمتر بازل يف "فلسطني"  .كتب اليهود وخطبوا وخاطبوا أنفسهم والعامل من أجل تربير مشروعهم إلقامة دولة أرض
إسرائيل؛ بذرائع عدة :احلق التارخيي ،واحلق الديين (النبوءة التوراتية) ،واحلق القومي ،واحلق اإلنساين واألخالقي ،وادعاء
احلق النوعي (ادعاء تفوق اليهود عن العرب وغريهم) ،والتوافق العاملي ،والتقاء املصاحل السياسية على تأييدهم ،لكن
األهم كان حركة اليهود على األرض وتضافر الفكر مع احلركة يف صنع القصة بدءًا من املشروع-احللم الذي عرب عنه
تيودور هرتزل يف تسعينيات القرن التاسع عشر ،إىل الدولة القوية فالبحث هلا عن مكان يف اإلقليم ومكانة بني األمم
ائيليني مشعون برييز وبنيامني نتنياهو بعد مائة
على النحو الذي جتادل حول صيغته املستقبلية كل من رئيسي الوزراء اإلسر ن
عام من مشروع هرتزل؛ أي يف تسعينيات القرن العشرين.
هذه األيام متر مائة سنة على ذلك اإلعالن الرمسي الذي نشره وزير اخلارجية الربيطاين ساعتها آرثر جيمس بلفور
وعرف بوعد بلفور  2نوفمرب 1111م ،والذي أكدت عليه الدول الكربى يف مؤمتر فرساي  1111مث اتفاقية سان رميو
ُ
وصك االنتداب على فلسطني الذي عهدت به عصبة األمم إىل بريطانيا  .1121مائة عام من احلركة الصهيونية
املتنامية بفعل عوامل عدة ،على رأسها مائ ة عام من الرتاجع العريب املستمر ليصل إىل أبعد مستوياته يف اللحظة الراهنة:
وعقودا أربعة من تعثر مشروع التطبيع منذ كامب ديفيد 1111م.
حلظة التصهني العريب الذي أعقب حماوالت مريرة
ً
اجمللوة خيطب ودها وينشد رضاها هؤالء الذين اعتادوا التعيش على ادعاء
ففي هذه األيام تقف إسرائيل كالعروس ّ
جديدا يقر إسرائيل على ما وصلت إليه ،ويربر عدواهنا
عداوهتا؛ إذ تظهر أنظمة الثورات العربية املضادة موق ًفا صهيونيًا ً
الدائم على الفلسطينيني ،ويهاجم املقاومة الفلسطينية ويقمع التعاطف العريب واإلسالمي والقومي معها ،ومتارس تلك
األنظمة تصهينًا متعدد األبعاد :سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا وإعالميًا وقضائيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
فكيف جرى ذلك التحول املزدوج بني تقدم املشروع الصهيوين بدأ مبشروع دولة عسري التنفيذ ووصل إىل تصدر
خريطة الشرق األوسط اجلديد وفرض املكانة ،وبني تدهور املقاومة العربية على الصورة اليت نعيشها اليوم؟ أي بعبارة
واحدة :لماذا تقدم اليهود وتدهور العرب عبر قرن ويزيد؟

أول -من مشروع الدولة إلى الوعد الدولي :قراءة في طرح هرتزل
ً
يف حدود  1111كتب الصحفي النمساوي والناشط الصهيوين تيودور هرتزل وثيقته املشهورة "الدولة اليهودية" أو
"دولة اليهود" ،The Jewish Stateليؤكد أن حل املشكلة اليهودية –رغم أهنا مشكلة دينية واجتماعية وثقافية
واقتصادية -ال يكون إال حالًّ سياسيًّا ومن خالل املفهوم القومي للسياسة السائد من حينها واملعروف باسم "الدولة".
بىن هرتزل مشروعه على زعم ٍ
أساس مزدوج؛ هو :بؤس اليهود ومعاناهتم ،ومعاناة العامل -السيما الغرب -منهم .ووضع
لطرحه مبادئ عملية ووعود" :إن الدولة اليهودية ضرورية للعامل ولذلك سوف تقوم"" ،إن اليهود الذين يريدون الدولة
 المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية
 -1عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،اجلزء السادس( ،القاهرة :دار الشروق ،)1111 ،ص ص.21-11
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اليهودية ستكون هلم وسوف يستحقوهنا"" ،2إهنا –أي املشكلة اليهودية -قضية قومية ميكن حلها فقط عندما تعاجل
كقضية سياسية عاملية تناقشها شعوب العامل املتحضر يف جملس دويل"" ،فالقضية هنا قضية قوة ،شأهنا يف ذلك شأن
األمور األخرى اليت تنشأ يف العالقات بني الشعوب .. .القوة تسبق احلق .هذه هي احلقيقة الواقعة يف عاملنا املعاصر.
وسوف تبقى كذلك إىل أمد بعيد".1
كتب هرتزل مشروعه ذلك خماطبا اليهود املؤمنني بالصهيونية بصفة أساسية ،بفئاهتم وطبقاهتم ومواقعهم املختلفة،
ينشد توافقها ومعونتها
وباألخص الشباب ،مراعيا –يف الوقت ذاته -اليهود غري الصهاينة والشخصيات والدول اليت ُ
على تنفيذ مشروعه على عجل.
وخلص هرتزل خطته العامة بقوله" :إن اخلطة العامة يف جوهرها بسيطة كل البساطة ،كما ينبغي هلا أن تكون لو أهنا
أصبحت مفهومة للجميع؛ فلنمنح السيادة على جزء من األرض يكفي لالحتياجات احلقيقية ألمة ،وسوف نتكفل
حنن بالباقي" .4ووسط اجلدل الصهيوين الذي ساد ساعتها حول ذلك اجلزء من األرض (أوغندا ،األرجنتني،
فلسطني..؟)؛ تساءل هرتزل" :هل خنتار فلسطني أم األرجنتني؟ وعقب :إننا سنأخذ ما سيعطى لنا ،وما خيتاره الرأي
العام اليهودي ،وسوف تقرر اجلمعية كال األمرين".1
ومبناسبة اجلمعية ،فقد بنَـى هرتزل مشروعه تنفيذيًا على مؤسستني رئيسيتني :اجلمعية اليهودية والشركة اليهودية:
لتقوم مجعية اليهود باألعمال التمهيدية يف جمايل العلم والسياسة ،وتقوم الشركة بالتطبيق العملي والنظر يف مصاحل اليهود
املالية وتنظيم االقتصاد والتجارة .وعلى هاتني املؤسستني شيد خطته التنفيذية ومهام اهلجرة واالستيطان وبناء الدولة
اليهودية .لقد بدا مشروعا عمليًا يف ذاته خياليًا يف سياقاته؛ أن تقام دولة من فكرة ،بال شعب قومي ،وال أرض حمددة،
على النحو الذي أشارت إليه عبارة هرتزل السابقة" :سنأخذ ما يُعطى لنا" .فكان البد للفكر الصهيوين أن يدعي أن

"اليهودية –منذ بدايتها -كانت دينًا وقومية معا" ،وأن الدين يف أرض وأزمان الشتات أصبح "األداة الرئيسة للمحافظة
على هويتهم وطموحاهتم القومية" .6ولذلك اتفقت كلمة الصهاينة األوائل على أنه جيب عليهم احلصول على تأييد
دويل واسع لفكرهتم وكانوا صرحاء يف ذلك ،يقول نتنياهو" :قال الصهاينة إن اليهود جيب أن حيصلوا على دولة خاصة
هبم يف أرض إسرائيل ،ووافق زعماء العامل على ذلك ،رغم معرفتهم بأنه ال توجد سابقة حملاولة إقامة دولة من
الشيء"1؛ ومن مث كان العام  1111وكان الوعد الربيطاين.
لقد كان مؤمتر بازل يف سويسرا  1111تتوجيًا جلهود رمبا زادت عن مائة عام ،فقد كانت الفكرة الصهيونية واحد ًة
من مشروعات نابليون إبان غزوه مصر والشام  ،1111وصرح بذلك يف خطاب لليهود ،واستهدف دعاة الصهيونية
النخب يف البالد املختلفة وخاصة الدول الكربى واملؤثرة والواعدة مثل :بريطانيا والواليات املتحدة؛ األمر الذي مل يُعِره
العرب واملسلمون أدىن اهتمام ،حىت كان مطلع القرن العشرين وإذا بسياسيني من أمثال الرئيس األمريكي وودرو
فضال عن أغلب السلسلة التالية له ،وديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا
ويلسون وقبله عدد آخر من الرؤساء ً
 -2تيودور هرتزل ،الدولة اليهودية ،ترمجة :حممد فاضل( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية2111 ،م) ،ص ص  .1-2وقد نُشر الكتاب يف فيينا واليبزيج يف  14فرباير
 1116قبل مثانية عشر شهرا من انعقاد املؤمتر الصهيوين األول.
 -1هرتزل ،المرجع السابق ،ص ص .1-6
 -4هرتزل ،المرجع السابق نفسه ،ص .11
 -1هرتزل ،المرجع السابق نفسه ،ص ص .11-11
 -6راجع :بنيامني نتنياهو ،مكان تحت الشمس  ،ترمجة :حممد عودة الدويري ،مراجعة وتصويب :كلثوم السعدي( ،عمان-األردن :دار اجلليل للنشر والدراسات
واألحباث الفلسطينية ،ط عربية أوىل ،)1111 ،ص .66
 -1نتنياهو ،المرجع السابق ،ص .11
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 ، 1121-1111وآرثر بلفور وزير خارجيته يف الفرتة نفسها (وهو نفسه رئيس وزراء بريطانيا سابقا ،)1111-1112
على قناعة تامة باملطلب الصهيوين وكون فلسطني هي أرض إسرائيل ،واليت جيب أن ُهتدى للشعب اليهودي املسكني،
يقول بلفور :ينصب اهتمامي فقط ،على إجياد بعض الوسائل اليت ميكن بواسطتها ،وضع هناية للوضع احلايل الفظيع
الذي يعيشه كثريون من أبناء الشعب اليهودي.1
ومن مث جاء الوعد –عقب مؤمتر بازل بعشرين سنة -واضحا يف املفاضلة بني أمة صاعدة رغم شتاهتا وأخرى
هامدة رغم وجود خليفة على رأسها :إن حكومة جاللة الملك تنظر بعين العطف إلى األماني اليهودية في إنشاء

وطن قومي لليهود في فلسطين ( )in Palestineوستبذل قصارى جهودها لكي تسهل تحقيق هذا الهدف.

وإنه لمن المفهوم بوضوح أنه لن يُفعل شيء يكون من شأنه التأثير على الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير
اليهودية الموجودة في فلسطين ( the existing non-Jewish communities in

 .)Palestineسأكون سعي ًدا إذا أنهيتم هذا اإلعالن إلى علم المؤسسة الصهيونية ( Zionist
.)Federation

أرضا
معربا عنا مبجتمعات غري يهودية ،ال عربية وال مسلمة ،وجاء التعبري عن فلسطني باعتبارها ً
هكذا جاء الوعد ً
بال أهل ،يقطنها جمموعات ال اسم هلا .وقد كان رد الفعل على ذلك –-السيما يف املستوى الرمسي -أشبه بالتثاؤب
قياسا على احلمية اليهودية .ومن اجلدير بالذكر أن إعالن بلفور هذا قد حظي بتصديق رمسي من الكوجنرس األمريكي
ً
بغرفتيه يف يونيو  ،1122مث صادق عليه الرئيس األمريكي وورن ج .هاردنج يف سبتمرب.
ثانيًا -من الوعد إلى الدولة :وعي وسعي أمام لوعي ولسعي

وبالفعل ،انتقل الفكر الصهيوين إىل احلركة بناء على تنظري قومي وديين ودويل واضح ،وأقيمت املؤسسات اليهودية
اليت دعا هلا هرتزل ،وخاصة الوكالة اليهودية والصندوق اليهودي ،اللذين أدارا عملية كربى من التهجري واالستيطان وبناء
اهليئات داخل فلسطني؛ منها :الكيبوتسات الزراعية ،واحتاد العمال ،وامليليشيات العسكرية نواة للجيش ،واجلامعة
العربية .وبينما كانت الشعوب العربية تراقب ذلك وتستنكره بال قدرة على التأثري ،وكانت يف الشام وفلسطني تنمو نواة
مقاومة عربية إسالمية للمشروع الصهيوين ،كانت النخب العلمانية واألنظمة ال ُقطرية ال تُظهر مباالة بل ال متانع أحيانًا
من مباركة املشروع ،فقد حضر رئيس اجلامعة املصرية أمحد لطفي السيد حفل افتتاح اجلامعة العربية  ،1121بناء على
دعوة ُوجهت له ،غري ملتفت حلملة الرفض اليت أبرزهتا الصحف املصرية ساعتها ،كما كان بعض العرب يقاتلون يف
صفوف بريطانيا حتت قيادة لورانس ألجل ُملك شخصي مينحه العدو كما فعل احلسني بن علي وأبناؤه.
ومن العجائب أن صعود التيار القومي العريب يف الشام والعراق تزامن مع الصعود الصهيوين وكالمها اشرتك يف معاداة
ما تبقى من الدولة العثمانية والسلطان عبد احلميد الثاين الذي رفض املطلب الصهيوين ملؤمتر بازل ،والذي قدمه إليه
عارضا حتمل األثرياء اليهود سداد الديون اليت تنوء هبا الدولة العثمانية .وبينما كان الصهاينة
هرتزل نفسه ً 1111
يعرفون طريقهم وما يريدون كان القوميون العرب خيبطون خبط عشواء وميهدون هلم الطريق بوعي أو بغري وعي.
وعلى الرغم من التباينات بني اليهود وانقسامهم إىل صهاينة وغري صهاينة وأعداء للصهيونية ،واالختالفات بني
الصهاينة أنفسهم ،ورغم النزاعات بني اإلدارات احلكومية للدول اليت اعتمدت عليها ،فإن احلركة الصهيونية قطعت
طريقها بنظام وجدية وخبث ،وعرب مسارات متعددة ،حىت متكنت من غرس جذور واقعية هلا على األرض تستند إليها.
 -1نقال عن :نتنياهو ،المرجع السابق نفسه ،ص .11
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تباطؤا بريطانيا فيما بني احلربني  1111-1111يف تنفيذ املخطط ،حيث
اجعا أو ً
ومن مث قاومت احلركة ما بدا تر ً
تأرجحت بريطانيا مراعاة للعرب ومصاحلها معهم ،ولكن الغياب العريب الطويل عما جيري يف العامل من حتوالت ،جعل
ما بني احلربني فرتة راجحة لصاحل ال صهيونية ،ليس فقط من حيث التقدم يف حتقيق أهدافها ولكن من باب صناعة
امللحمة والتدافع من أجل أن يكون للمشروع أساس يهودي ذايت ميكنهم من كتابة روايتهم اخلاصة املليئة باألباطيل.
يف هذه الفرتة منت املقاومة العربية يف فلسطني وتكللت بعصبة عز الدين القسام الذي استشهد  21نوفمرب 1111
فاندلعت الثورة الفلسطينية الكربى  ،1111-1116لتأيت اللجنة امللكية الربيطانية (جلنة بيل)  1111بقرارها تقسيم
فلسطني إىل دولتني :يهودية وعربية بعد عشرين سنة أخرى من وعد بلفور ،مث الكتاب األبيض حلكومة تشامربلني مايو
 1111ليكمل الدعوة إلنشاء دولة ثنائية القومية :عربية ويهودية .وبينما كان اليهود يُظهرون املرونة وهم يقدرون على
املزيد ،كان العرب يظهرون تصلبًا مبدئيًا بغري فعل حقيقي على األرض؛ وبالطبع انتصرت الواقعية على العنرتية .ومن مث
جاءت احلرب الثانية لكي تستكمل امللحمة الصهيونية روايتها ودعايتها ويتم إنضاج املشروع بقوة على نريان
"اهلولوكوست" .وكما يقول نتنياهو" :كان الطلب بسيطا :مبا أن الشعب اليهودي قد عاىن كل هذه املعاناة الفظيعة،
حان الوقت لتمكينه من إقامة دولة خاصة به".1
ومن مث؛ فبعد ثالثني سنة من وعد بلفور جاء قرار التقسيم عامليًّا عرب األمم املتحدة نوفمرب  ،1141ليتم إعالن
الدولة الصهيونية باسم "دولة إسرائيل" بعده بستة أشهر مايو  1141وتتسابق أقوى دولتني يف عامل ما بعد احلرب
الثانية لالعرتاف هبا :االحتاد السوفييت ،والواليات املتحدة .وتُظهر األنظمة العربية كأهنا أفاقت من ُسباهتا لتدخل حربا
هزلية هزيلة تنتهي بالفتة "النكبة"  ،1141األمر الذي سيتكرر مرارا ويأخذ عناوين مثل" :النكسة"  ،1161واملذحبة
واجملزرة واحملرقة والغزو والعدوان ..تلك العناوين اليت مل تغري من واقع االحتالل اإلسرائيلي شيئا ،وإمنا مررت أيام العرب
بغري شيء سوى الكالم ،حىت شاع يف العقود األخرية قبل اآلنية أن العرب "ظاهرة صوتية".11
ومهما كان الكذب اليهودي يف تأسيس الدولة أو األالعيب والتآمر يف تشييدها من منظورنا حنن العرب واملسلمني،
فإن النتيجة أن اليهود جنحوا يف تشييد دولتهم يف ظل التفريط العريب ،ليس فقط يف فلسطني ،ولكن يف بناء دوهلم
مدمرا مساه نادر فرجاين "هدر
وحيازة مكانتهم اليت تؤهلهم هلا إمكانيات كبرية؛ إذ امتهن القادة العرب فنا ً
اإلمكانية".11
وكما خاض الصهاينة حربًا ضد العرب وأحيانا ضد الربيطانيني قبل إعالن دولتهم ،فقد خاضوا حروبًا أخرى
متعددة وال يزالون عمالً حبكمة هرتزل الواقعية :القوة تسبق احلق ،أو اليت ترمجها غريه :القوة ختلق احلق وحتميه.
ثالثًا -شرق أوسط إسرائيلي ومكان بين األمم :مشروع واحد بجناحين :بيريز ونتنياهو

بعد مائة عامة من كتاب الدولة اليهودية كانت الدولة قد استوت على سوقها ،وإن ظل قلق الفناء واإلزالة يساورها
حبكم نفسية الظلم والغدر ،وأصبحت يتجادل على مستقبلها وإدارته جناحا الصهيونية التقليديان اللذان تطورا بعد
تشددا ،وإن
التأسيس باسم حزب التكتل (ليكود) ذي امليل اليميين املتشدد ،وحزب (العمل) ذي امليل اليساري األقل ً
اتفقا بالطبع على أصل الفكرة الصهيونية .بعد مائة عام من مشروع هرتزل يكتب مشعون برييز مشروع عمل الدولة
 -1نتنياهو ،ص .111
 -11عبد اهلل القصيمي ،العرب ظاهرة صوتية( ،باريس :مطابع شركة مومنارتر للطباعة والنشر ،)1111 ،وفيه" :إن العرب ليظلون يتحدثون بضجيج وادعاء عن
أمجادهم وانتصاراتهم الخطابية حتى ليذهبون يحسبون أن ما قالوه قد فعلوه ..إن من آصل وأشهر مواهبهم أن يعتقدوا أنهم قد فعلوا الشيء ألنهم قد
تحدثوا عنه ،"..ص .1
 -11نادر فرجاين ،هدر اإلمكانية :بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.)1111 ،1
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اليهودية يف حميطها من منظور إقليمي حتت عنوان (الشرق األوسط اجلديد) ،ويف الوقت نفسه يكتب بنيامني نتنياهو
مشروع الليكود من منظور أوسع (مكان بني األمم) 12؛ ليربزا ما طرأ على املشروع والدولة –ومن طرف خفي ما طرأ
على العرب -من حتوالت واقعية.
تبدو رسالتا برييز ونتنياهو مناظرتني حول وضعية الصهيونية وإسرائيل ومستقبلهما يف هناية القرن العشرين ،لكنهما
اقعا أمام العرب والعامل ،وأن قضيتها الكربى صارت هي أمنها
اتفقتا على مبدأ أساس :أن إسرائيل أصبحت أمرا و ً
ورخاءها ومتدد قوهتا ،وبينما يركز برييز أكثر على رخائها وأنه الوسيلة لتحقيق األمن من منظور إقليمي ،فإن نتنياهو ال
يرى سوى أمن إسرائيل ورضوخ العرب لضماناته عمليًا؛ لكي يكون هناك سبيل للسالم فالرخاء .وجدير بالذكر أن
الشيء الذي بات حمل إمجاع واضح بني قيادات إسرائيل املتناظرة؛ هو أن التحدي األكرب أمام إسرائيل من الثمانينيات
–ومن ورائها املنطقة والعامل -يتمثل يف األصولية الدينية وباألخص اإلسالمية؛ اليت ينعتوهنا بالتطرف والعنف

واإلرهاب .11من الواضح أن حتول املقاومة العربية من القومية واليسارية املنهزمتني السيما عقب هزمية  1161إىل التيار
اإلسالمي الصاعد ،وباألخص بعد انتفاضة فلسطني  ،1111ومحله شعار املقاومة واملواجهة مع إسرائيل ،هو ما يقف
وراء هذا اإلمجاع والتهييج اإلسرائيلي على ذلك العدو اجلديد واملشرتك إلسرائيل والغرب ،وأيضا لألنظمة العربية
وعلمانييها.
مشروعا لشرق أوسط جديد ملخصه أن" :مشكلة هذه املنطقة من العامل ال ميكن أن حتل على يد دولة
يقدم برييز
ً
منفردة ،أو حىت على مستوى ثنائي أو متعدد .إن التنظيم اإلقليمي هو املفتاح إىل السالم واألمن ،ولسوف يعزز إشاعة
الدميقراطية ،والتنمية االقتصادية ،والنمو القومي ،واالزدهار الفردي ،إال أن هذا التحول لن يتم بسحر ساحر ،أو
بلمسة يد دبلوماسية ،فتوطيد السالم واألمن يقتضي ثورة في المفاهيم .وهذه ليست باملهمة السهلة ،إال أهنا
ضرورية مع ذلك ،وبغريها فإن أي اتزان حنرزه سيكون قصري األجل .هدفنا النهائي هو خلق أسرة إقليمية من األمم،
ذات سوق مشرتكة ،وهيئات مركزية خمتارة ،على غرار اجلماعة األوروبية" .14وقوام ذلك املشروع أربعة أعمدة :االستقرار

السياسي وترمجته القضاء على ما أمساه الصولية "اليت تشق طريقها سر ًيعا وعمي ًقا يف كل بلد عريب يف الشرق األوسط،

مهددة بذلك السالم اإلقليمي ،ناهيك عن استقرار حكومات بعينها" ،مث االقتصاد ،فاألمن القومي ،فإشاعة

الدميقراطية ،بشرط أن تكون ديمقراطية بال إسالميين ،وإال فال لزوم هلا" :إن حضور األصولية ،وهي حركة مناهضة

للدميقراطية يف اجلوهر ،حىت حني تستخدم شعارات دميقراطية ،يزيد يف صعوبة إدخال العمليات الدميوقراطية" .11ومن
مث ينظر برييز ألمن إقليمي يف مركزه إسرائيل وتشرف عليه قوة عظمى معروفة ،واقتصاد إقليمي وهو حمور طرحه للشرق
األوسط اجلديد.
اآلن –أقصد منذ ربع قرن -يتحرك الفكر السياسي الصهيوين باجتاه إدارة املنطقة من مقعد الراحة والطمأنينة إىل أن
العرب مل يعودوا ميثلون حتديًا بقدر ما ميثلون فرصة للتشغيل والتوجيه .اليوم يرسم الصهاينة واقع املنطقة ومستقبلها
بعقوهلم اليقظة يف الوقت الذي تأكد للجميع أن األنظمة العربية اغتالت العقل والوجدان العربيني إىل أمد.
 -12ترجم يف العربية بعنوان "مكان حتت الشمس".
 -11انظر :بنيامني نتنياهو ،محاربة اإلرهاب ،ترمجة عمر السيد وأمين حامد( ،القاهرة :النهار للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،)1116 ،1ص ص .11-11
وانظر :مشعون برييس ،الشرق األوسط الجديد ،ترمجة :حممد حلمي عبد احلافظ( ،عمان-األردن :األهلية للنشر والتوزيع ،ط1414 ،1هـ1114/م) ،ص ص -62
.61
 -14مشعون برييس ،الشرق األوسط الجديد ،ترمجة :حممد حلمي عبد احلافظ( ،عمان-األردن :األهلية للنشر والتوزيع ،ط1414 ،1هـ1114/م) ،ص ص -61
.62
 -11برييز ،ص ص .61-66
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ومن مث يتحدث برييز عن مراحل" :فسنتقدم على مراحل .ولعلنا نصف اخلطة بأهنا برنامج تعاون يشبه هرما ثالثي
األضالع .معهد أحباث مشرتك إلدارة الصحراء ،أو مصاحل تعاونية لتحلية املياه ،وإن التعاون املثمر اجلاري حاليا بني
إسرائيل ومصر يف ميدا ن الزراعة هو مثال طيب على هذه املقاربة ...أما املرحلة الثانية فتتضمن كونسورتيومات دولية
تتوىل تنفيذ املشاريع اليت تتطلب استثمار رساميل هائلة ...أما املرحلة الثالثة فتشمل سياسة اجلماعة اإلقليمية ،مع
التطوير التدرجيي للمؤسسات الرمسية ،"...مث يتحدث عن أحزمة أربعة اقتصادية-سياسية تشد املنطقة :نزع السالح،
املياه والتكنولوجيا احليوية واحلرب على الصحراء ،واهلياكل االرتكازية للنقل واملواصالت ،والرابع هو السياحة .ومن مث
يعيد تشكيل أولويات العرب أنفسهم باسم أولويات املنطقة (الشركاء)" :يف املاضي كانت القضية الفلسطينية تشكل
القضية املركزية يف الصراع العريب-اإلسرائيلي ،وهو أمر مل يعد موجودا اآلن ،فقد أصبحت القضية املركزية هي التهديد
16
النووي .. ،حىت يقول :إن اخلطر األعظم الذي نواجهه اليوم هو مزيج من األسلحة النووية واأليديولوجية املتطرفة"..
 ،وبالطبع ال يشري يف هذا إىل الدولة اليهودية بشيء وكأهنا ليست اليت متلك منفردة خمزونا نوويًّا هائالً ،وال اليت تضج
بتطرف غري إنساين وغري مسبوق ومظاهره الفجة ال تنقطع!
لكن خالصة منظور برييز أو مشروعه أنه مشروع "ما بعد الدولة اليهودية" أو ما ميكن تسميته :املنطقة اليهودية،
حنو شرق أوسط جديد يقوده اليهود.
ويف قبالة هذا التالعب والتحايل اخلطايب والسياسي ،يقدم بنيامني نتنياهو من األرضية ذاهتا موق ًفا صل ًفا يشرتط

على العرب أن يعتنقوا عقيدة األمن اإلسرائيلي املقدَّس قبل أن ينعموا بسالم مع ذلك املارد" :فوجهة نظرنا لتحقيق
السالم يجب أن تبنى على دعا متين :األولى وجود نوايا مخلصة للسالم من جانب شركائنا العرب .والدعامة
الثانية :هي أن الشروط أو األوضاع األمنية التي ستحمي إسرائيل يجب أن تثبتها تلك النوايا بدرجة ل تقل عن

النوايا المسالمة".11
وميارس نتنياهو –مثل برييز على اجلانب املقابل -مناظرة مع اليسار اليهودي يف إسرائيل وخارجها الذي يراه قد
ختلى عن الصهيونية ،األمر الذي يبدو فيه تناظر كبري بني مفاهيمهما واستخدام لعبارات متماثلة وحجج متشاهبة.
مستغال الدعاية اإلقليمية والعاملية لالتفاق وحالة التربير
ولكن بينما خياطب برييز العرب يف حلظة ما بعد أوسلو مباشرة
ً
العريب والفلسطيين له (من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات) ،فإن نتنياهو يتوجه بتربير دولته ومستقبلها

عاما ،ليصور هلم استمرار مأساة اليهود ما
الواعد إىل الغرب ً
أول وباألساس -وباألخص الواليات املتحدة -خنبًا ورأيًا ًّ

بعد الدولة يف ظل العداوة العربية اليت يُظهرها عدوانًا راديكاليًّا أزليًّا لصي ًقا بالعرب وال مربر له؛ ومن مث يعرض صورة
ٍ
حكومات وشعوبًا ،قوميني ويساريني وإسالميني وغريهم ،وباألخص من حيث امليل للعنف
شديدة الشيطنة للعرب
واإلرهاب" :11إن توأم التطرف العريب –القومية العربية واإلسالم األصويل -مها اجلذور احلقيقية للنزاع يف الشرق
األوسط .فكراهية األجانب اليت يغذيها هذان التياران ،ورغبتهما يف التوسع وعداؤمها املتوقد للنظام العاملي احلايل -كل
هذه األمور ،هلا دور كبري يف إذكاء العنف الذي يسود منطقة الشرق األوسط ،وينطلق منها إىل أحناء العامل ...كما أن

 -16برييز ،حىت ص .11
 -11نتنياهو ،مكان حتت الشمس ،مقدمة الطبعة العربية ،ص  11وما بعدها.
 -11راجع فصل" :حقيقة القضية الفلسطينية" يف :نتنياهو ،مكان حتت الشمس ،مرجع سابق ،ص ص .161-121
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غياب التقليد الدميقراطي عن الساحة الشرق أوسطية ،خينق ويوقف أي تطور لتوجهات من شأهنا كبح مجاح التطرف
العريب-اإلسالمي".11
ويقيم كل من برييز ونتنياهو رؤيتيهما املتكاملتني –مثل مؤسس الصهيونية ومثل دالالت وعد بلفور -على نظر
مدقق يف الوضع السياسي العاملي وكيف تفكر القوى الكربى؛ ومن مث يرى برييز أن العامل يقف مع خيار االحتواء من
أجل إهناء احلروب ،بينما يرى نتنياهو أن الردع هو الذي يصنع السالم" :إن تناقص عدد الدول العربية املستعدة حملاربة
إسرائيل باستمرار ،جيسد حقيقة أساسية يف الواقع الشرق أوسطي هي :أن السالم بني إسرائيل وجاراهتا ،هو سالم ردع،
وأن احتمال حتقيقه يرتبط بصورة مباشرة على قدرة إسرائيل يف الردع .21"..ومن مث فنتنياهو صريح بأنه لن تكون هناك
دولة فلسطينية تأكل من أرض إسرائيل اليت يراها ضئيلة احلجم والعمق االسرتاتيجي جدًّا ،ولن تكون هناك قوات ال يف
سيناء وال شرق األردن ،فكالمها مناطق عازلة لضمان أمن إسرائيل عالوة على استبقاء مرتفعات اجلوالن مشاال بيد
إسرائيل للمعىن ذاته" :بغض النظر عن اخلالفات يف الرأي داخل إسرائيل ،سواء بني مؤيدي حزب العمل أو الليكود،
أو بني املعارضة واحلكومة ،فإن معظم اجلمهور اإلسرائيلي يؤمن بأن إسرائيل ال تستطيع العودة إىل حدود حزيران
 ، 1161دون أن تعرض وجودها للخطر ،وأنه ال حيق هلا التفريط بالسيطرة االسرتاتيجية على اجلوالن ،ومناطق الضفة
الغربية ...إن سيطرة إسرائيل على هذه املناطق ليست عائ ًقا أمام السالم إمنا هي عائق أمام احلرب".21
واخلالصة أن الدولة اإلسرائيلية –بشقي عقلها هذين -تقف اليوم على رؤية لذات قوية يف منطقة مرتدية ختل ًفا
استبدادا وفرقة وصراعات ،ومن طرف خفي تشري إىل تبعية أنظمة هذه املنطقة للقوى الدولية اليت تتشارك مع إسرائيل
و
ً
صهيونيتها ،وتؤكد أن املستقبل إلسرائيل ،وأهنا بوابة ملستقبل املنطقة ،وليس للعداء العريب من مصري إال اهلزمية ومزيد من
خضوعا لألمر الواقع ،كما أن على العامل أن يكمل
اخلسائر ،وأن على املنطقة أن تنتقل من العروبة إىل الشرق أوسطية
ً
مسريته اليت بدأها عمليا منذ  121عاما وصرح هبا يف وعد بلفور منذ قرن تام.
النقلة األساسية لدولة هرتزل هي من عرض احللم إىل فرض األمر الواقع على يد عصابات وسند دويل كبري مث اليوم
فرض املنطق اإلسرائيلي كما يعرضه حكام تل أبيب .تقابلها نقلة كبرية عكسية لدى العرب ال تفهم إال من منظور
حضاري واسع؛ فقد تراجع لدى العرب كثري من عناصر التكوين وثقافة الفاعلية :تراجع االنتماء للذات والوالء لإلخوة
وقيم املقاومة والنصرة والنخوة ،ومتكن االستبداد يف ظل الدولة القومية القطرية من إضعافهم كما مل يفعل االحتالل
األجنيب ،ونزف العرب من األخالق أضعاف ما نزفوه من مواردهم املادية ،22فيما حتلى اليهود بقدر فاعل منها.
ويقوم املنظور احلضاري على مراجعة عناصر العقيدة واملرجعية وحتكيم القيم ومراعاة املقاصد والعمل بالسنن
واالنتماء إىل األمة والفعل على املستوى احلضاري الكلي؛ لكي نفهم ما جيري وجنيب عن سؤالنا :ملاذا تقدم اليهود
وتأخر العرب إىل هذه الدرجة من التبعية للصهيونية نفسها؟
واألمر واضح من جمرد العناوين :فاليهود جددوا عقيدهتم الدينية وأحالوها عقيدة سياسية وقومية وقتالية أيضا،
واحرتموا بدرجة ما مرجعيتهم ،وأظهر قادهتم اعتزازا بالتوراة والتلمود والتاريخ اليهودي ،وحتلوا بقيم عملية وبينية،
ِ
ِ
ِ
ك
ت َعلَني ِه قَآئِ ًما ذَل َ
(..وِمنـ ُهم َّم نن إِن تَأن َمنهُ بِدينَا ٍر الَّ يـُ َؤِّده إِلَني َ
ك إِالَّ َما ُد نم َ
ينكروهنا بالطبع يف حق العرب من باب َ
ِ ِ
بِأَنـ َُّهم قَالُوان لَنيس َعلَنيـنَا ِيف األ ُِّميِّ َ ِ
ب َوُه نم يـَ نعلَ ُمو َن { .)}11/1لكن األبرز يف العقل
يل َويـَ ُقولُو َن َعلَى اللّه الن َكذ َ
ن
ني َسب ٌ
َ
 -11نتنياهو ،مكان حتت الشمس ،..المرجع السابق نفسه ،ص .141
 -21نتنياهو ،المرجع السابق نفسه ،ص ص .211-211
 -21نتنياهو ،المرجع السابق نفسه ،ص .121
 -22على الوردي :األخالق :الضائع من الموارد الخلقية( ،بريوت :دار الوراق للنشر احملدودة.)2111 ،
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اليه ودي احلديث هو مراعاته لعامل السنن واألسباب؛ وإن كان بانتقائية؛ األمر الذي جتلى منذ هرتزل وحىت نتنياهو يف
العناية الشديدة بقواعد القوة والعوامل الدولية املمكنة هلم ،واستغالل النفوذ املادي واألديب يف كسب املؤيدين .لقد قرر
اليهود أن يروا أنفسهم أمة فصارت هلم دولة .ال يسعى الفكر الصهيوين إىل أن يصدقه اآلخرون قبل أن جيسد هو حالة
التصديق الصلب ألكاذيبه ،وهي ذاهتا مثلبة الفكر العريب الذي ال ميتلك الصالبة لكي يصدق حقائقه إال بعد أن
يصادق عليه آخرون .ومن مث يلتصق بالفكر الصهيوين نزوع عملي واضح  ،خبالف حالتنا حنن العرب .فهرتزل ووايزمان
وبن جوريون ومائري وبيجن وشامري ورابني وشارون وبرييز وباراك ونتنياهو ..هؤالء ممن فكر وكتب ،وعزم وعمل ،كانوا
مناذج هلذه اخلاصية ،بينما نعيش حالة فصام عريب نكد بني الفكر والعزم واحلركة ،حتول بعد قرن إىل الدوران يف الفلك
اإلسرائيلي وممارسة التصهني الرمسي باسم الدول وفرض الصهينة على الشعوب .ومن مث فمن السهل أن جياب عن
النصف اآلخر من السؤال فيما يتعلق بنا حنن العرب واملسلمني بعد مائة عام من الوعد الذي أهاننا!
خاتمة :اليوم اإلسرائيلي  ...إلى أين؟

فصاعدا؛ منذ أعلنت األنظمة العربية احلرب على
أقصد باليوم تلك السنوات األربع املاضية منذ منتصف 2111
ً
شعوهبا اليت ثارت أو ايدت ثورات من أجل احلرية والتخلص من االستبداد .اليوم يتحالف االستبداد مع الصهيونية ضد
الشعوب حتت مقولة "احلرب على اإلرهاب" الذي مل تعد احلكومات العربية ختجل من أن تصفه باإلسالمي .يف مصر
والسعودية واإلمارات أصبحت حركة املقاومة الفلسطينية اإلسالمية إرهابية سواء بقرار حكومي أو حكم قضائي ،ومن
مصدرا
يعاوهنا أو يعلن تأييده هلا كذلك إرهايب ،وأصبحت القدس هي الشرقية فقط وعلى مضض ،وأصبحت غزة
ً
أمرا هينًا مير بال تعليق له معىن ،وأصبحت أخبار القتل
إلرهاب حياصر ليالً ً
وهنارا ،وأصبح إغالق املسجد األقصى ً
وحدا بل وال يف الشعوب نفسها ،يف ظل اتساع الشعور
اليومي للفلسطينيني وحرق أوالدهم ال تؤثر ال يف احلكومات ً
بالتساوي يف املعاناة؛ ما بني االحتالل الصهيوين واالستبداد العريب.
وأنا أختم الورقة كانت لقاءات نتنياهو مع حلفائه العرب وخطابه وخطاهبم يف الدورة الثانية والسبعني للجمعية
العامة لألمم املتحدة يعلن عن تدشني مرحلة التصهني العريب الكبري .قال نتنياهو" :حنن يف خضم ثورة كربى ثورة يف
وضع إسرائيل يف أوساط األمم ،هذا حيدث ألن الكثري من البلدان يف مجيع أحناء العامل ،استيقظت يف النهاية إىل ما
ميكن أن تفعله إسرائيل لصاحلهم ،تلك البلدان أضحت تدرك القيم احلقيقية مثل ويرم بفت وشركات كبرية مثل جوجل
وانتل ما أدركته وعرفته لسنوات أن إسرائيل هي دولة االبتكار ،هي املكان للتكنولوجيا املتقدمة ،والزراعة واملياه وأمن
الفضاء اإلل كرتوين ،ويف الطب ويف السيارات اليت تقودها نفسها بذاهتا ،وسم ما شئت من تلك االبتكارات ،تلك
البلدان تدرك أيضا القدرات االستثنائية إلسرائيل يف مكافحة اإلرهاب ،ويف السنوات األخرية قدمت إسرائيل معلومات
استخباراتية حالت دون وقوع العشرات من اهلجمات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل ،لقد أنقذنا أعداد أنفس ال حتصى؛
لكن رمبا الحظتم أو حكوماتكم اليت تعمل عن كثب مع إسرائيل إلبقاء بلدانكم ومواطنيكم آمنني .وقفت يف العام
املاضي على هذه املنصة ،وحتدثت عن هذا التغري العميق يف وضع إسرائيل يف مجيع أحناء العامل ،وانظر ماذا حدث يف
غضون عام ،مئات الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء اخلارجية قاموا بزيارة إسرائيل كثري منهم للمرة األوىل.
عاما
وكان من دواعي شريف أن أمثل بلدي يف ست قارات خمتلفة ،يف سنة واحدة ست قارات ... ،بعد سبعني ً
أضحي العامل يعانق إسرائيل وإسرائيل تعانق العامل ،بالفعل خالل عام واحد زرت ست قارات ... ،تعرف إسرائيل أهنا
ال تقف وحدها يف التصدي للنظام اإليراين ،فنحن نقف جنبًا إىل جنب مع أولئك يف العامل العريب الذين يشاطروننا
سالما مع األردن ومصر ورئيسها الشجاع عبد الفتاح السيسي الذي قابلته هنا
األمل يف مستقبل أزهي فقد عقدنا ً
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اللي لة البارحة وأقدر دعم الرئيس السيسي للسالم وآمل أن أعمل عن كثب معه وقادة آخرين يف اإلقليم من أجل الدفع
قدما بعملية السالم ،فإسرائيل ملتزمة بتحقيق السالم مع كل جرياننا العرب مبا يف ذلك الفلسطينيني....
ً
يف هذا العام زيارة تارخيية وذكرى سنوية تارخيية ،فإلسرائيل لديها الكثري لتشعر باالمتنان له ،فقبل  121عام تيودور
هرتزل عقد أول مؤمتر صهيوين لتحويل تارخينا املأساوي ملستقبل زاهر من خالل إنشاء دولة يهودية  ،وقبل مائة عام
قربنا إعالن بلفور من حتقيق تلك الرؤية من خالل االعرتاف حبق الشعب اليهودي يف وطن قومي يف أرضنا التارخيية،
عاما دفعت األمم املتحدة بتلك الرؤية للرتمجة من خالل اعتماد قرار يدعم إنشاء دولة
أرض األجداد ،وقبل سبعني ً
انتصارا أعجوبة ضد أولئك الذين حاولوا
عاما قمنا بإعادة توحيد عاصمتنا القدس حيث حققنا
يهودية ،وقبل مخسني ً
ً
وغدا اليهود يف كل أحناء
تدمري دولتنا ،فحلم تيودور هرتزل أصبح واقع ،فعدنا إىل أرض امليعاد ،وبنينا دميقراطية مزدهرةً ،
العامل سيحتفلون برأس السنة العربية اجلديدة بداية عامنا اجلديد ،فذلك وقت إلمعان النظر والتأمل والنظر إىل الوراء
متسائلني ومتعجبني ونستعرض األعاجيب اليت ولدت يف ظلها أمتنا ونتطلع إىل اإلسهامات الرائعة اليت ستواصل
إسرائيل تقدميها إىل كل األمم انظروا من حولكم وستالحظون هذه املسامهات كل يوم يف املياه اليت تشربوهنا واألدوية
اليت تتناوهلا والسيارات اليت تركبوهنا واهلواتف اليت تستخدموهنا ويف األطعمة اليت تتناوهلا .تروهنا يف ابتسامة أم أفريقية يف
الزما عليها أن متشي مثاين ساعات يوميًا لتنقل املياه إىل
قرية بعيد نائية اليت تشكر االبتكارات اإلسرائيلية ومل يعد ً
أطفاهلا ،تروهنا يف عيون طفل عريب طار إىل إسرائيل لكي جتري له عملية يف القلب تنقذ روحه وتروهنا يف وجوه الناس
يف املناطق اليت ضربتها الزالزل يف هاييت والنبال من الدمار حيث منح هؤالء املنقذون بفضل األطباء اإلسرائيليون ،فكما
قال النيب ..جعلتكم نورا لألمم تأتون باإلنقاذ إىل أقاصي الدنيا .واليوم وبعد  2111عام على تلك املقولة تتعاظم قوة
إسرائيل بني األمم ،فاليوم ضوء إسرائيل يغمر املعمورة ويأيت باألمل واالنقاذ إىل كل أحناء األرض".21
وبعده بيوم ذاع مقال ألحد الكتاب األقباط املصريني يقول فيه.." :وأنه طوال قرابة أربعة عقود منذ توقيع املعاهدة
مع إسرائيل والعالقات ترتاوح ما بني السالم البارد واحلرب الباردة بسبب التنافس اإلقليمي املصري اإلسرائيلي ،وبسبب
استمرار االحتالل ومصادرة األراضي وإنشاء املستعمرات عليها .ولكن علينا يف الوقت نفسه أن نضع المصلحة

الوطنية المصرية يف املقدمة ونتحلى باملوضوعية ،ونعترف بأن إسرائيل لعبت دوراً مهماً في دعم ثورة الشعب
المصري في الثالثين من يونيو ،ومارست الوفود التي أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطاً كبيرة على أعضاء في

الكونجرس من أجل تبنى رؤى موضوعية تجاه األحداث في مصر".24
إىل هذا وصلت سطوة الصهيونية وجباحة التصهني العريب ،ولكن علينا أن نتذكر أن مشروع تطبيع الشعوب على
مسار احلكومات املهدرة للحقوق قد تعثر ،بل منت صحوة مقاومة موازية لذاك اخلط الصهيوين جتدد راية الصمود ضد
احتالل فلسطني وضد االستبداد بالشعوب وحماوالت طمس ثقافتها العربية اإلسالمية ،وإذا كان اليوم يوم ثورة كربى يف
وضع إسرائيل من العامل ومن العرب خاصة ،فإن ثورة أخرى مقابلة حتتدم نارها يف أجيال لن تعرف إسرائيل وال
حلفاؤها الصمود أمامها ،وإن له مؤشراهتا ومبشراهتا من بني الغبار العالق يف مساء الثورات املضادة .واهلل املستعان.
*****

- https://goo.gl/jzzeRD
-https://goo.gl/PLK8VW
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