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العودة املتخيلة ــ قراءات

مي�شال نوفل

خريطة طريق نحو �شمور جدوى الغيتو

�لوقائع �لمت�سلة بجمود و�ن�سد�د �لمحاولت لحتو�ء �ل�سر�ع �لإ�سر�ئيلي ــ �إن 

�لفل�سطيني، و�لإ�سر�ئيلي ــ �لعربي منذ �سنة 1991، ت�سجع على مقاربة �لم�ساألة 

�لفل�سطينية ــ �لإ�سر�ئيلية باعتبارها توليفًا بر�غماتيًا متحوًل بين خيار�ت جيو�سيا�سية 

تتقاطع وتتفاعل وتتد�خل على طريقة مجرى �لنهر �لذي يلتقط في م�سار �نحد�ره 

�لينابيع و�لجد�ول، ثم ي�سير �لنهر ليلقي بمياهه في مكان ما في �لبحر �أو �لمحيط. 

لنحاول �إدخال مب�سع �لتحليل �لجيو�سيا�سي �لنقدي في هذه �لإ�سكالية �نطالقًا من 

رف�ض نموذج �إ�سر�ئيل �لذي ي�ستغل وفقًا لمخطط �سامل ي�سعى لتطبيقه ب�سورة منهجية.

I
نبد�أ �أوًل بخيار ''�لقلعة �لح�سينة'' �لذي تعود جذوره �إلى �أ�سطورة مرّكبة في �لذ�كرة 

�ساد�'' �لتي كانت معقاًل للمقاومة في زمن �ل�سيطرة 
َ
�ليهودية مرّدها �إلى ق�سة قلعة ''م

�لرومانية على فل�سطين في �سبعينيات �لقرن �لميالدي �لأول. و�سجلت �لذ�كرة �لأ�سولية 

�ليهودية �أن �لمد�فعين عن قلعة م�ساد�، ف�سلو� �لنتحار على �ل�ست�سالم عندما وجدو� �أن 

�لح�سار �لروماني ��ستنزف طاقتهم على �ل�سمود.

وعلى �لرغم من �أن �سقوط م�ساد� في �سنة 73 بعد �لميالد �سّكل نهاية لنمط �لحياة 

�ليهودي �لحربي �لخال�سي، فقد �أُعيد �إنتاج �لأ�سطورة على نحو يف�سي �إلى فكرة �أن دولة 

�إ�سر�ئيل �لمحا�سرة في �لمحيط �لعربي يجب �أن ت�سبح ''�لملجاأ �لنهائي'' في �سوء حملة 

�لإبادة �لتي تعر�ست لها �لمجتمعات �ليهودية في �أوروبا على يد �ألمانيا �لنازية 

حّل �لنكبة �لفل�سطينية بدياًل من 
ُ
)1933-1945(. وبح�سب هذ� �لمنطق �لتحريفي �لذي ي

�لمحرقة �لأوروبية لليهود، فاإن �لم�سروع �ل�سهيوني ينظر �إلى �إ�سر�ئيل على �أنها ''�لقلعة 

�لح�سينة'' �لمتفوقة �لتي تخرج منها قوة �ساربة لإخ�ساع ''�لقبائل �لمتمردة'' في 

�لمحيط �لعربي. لذلك فاإن عملية �لتمو�سع و�لتح�سن ور�ء ''�لجد�ر �لحديدي'' في مو�جهة 

�لفل�سطينيين/�لعرب، لم تكن �سوى �لحا�سنة ل�ستر�تيجيا �إ�سر�ئيل منذ �لنكبة في �سنة 

1948 حتى مطلع ثمانينيات �لقرن �لع�سرين، �إذ َفر�ست على �لفل�سطينيين/�لعرب 



116جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1802018

�لم�ست�سعفين حروب �لعدو�ن و�لتو�سع �لتي طاولت �لأر��سي �لفل�سطينية و�لم�سرية و�ل�سورية 

و�للبنانية، في ظل �لطمئنان �إلى تحالفات �إ�سر�ئيل �لغربية، في �أوروبا �أوًل، ثم �لوليات 

�لمتحدة ب�سورة �أ�سا�سية.

وعلى هذه �لمتو�لية من �لغزو و�لتو�سع و�ل�ستيطان من جانب �إ�سر�ئيل، �سارت �سورة 

م�ساد� تعيد �إلى �لأذهان �لعربية �سورة �أُخرى هي �لممالك �لالتينية �لتي �أن�سئت في �سياق 

�لحروب �ل�سليبية في �لم�سرق )1099 - 1291(، وكانت محكومة تاريخيًا بالزو�ل كونها 

ظلت ج�سمًا غريبًا على �لأطر�ف �ل�ساحلية للمنطقة �لعربية، و�متنعت من �لم�سالحة و�لندماج 

ل عليها كثير�ً في مر�كز �لقر�ر 
َّ
مف�سلة ت�سويات جزئية وموقتة مع �سلطات محلية لم يكن يعو

في حينه: �لقاهرة ودم�سق. ويكابر �ل�سهيونيون بالقول �إن ''حلم �سالح �لدين'' ل يمكن �أن 

يتكرر، لأن �ليهود �لمغت�سبين لأر�ض فل�سطين لي�سو� مثل �ل�سليبيين و�سيقاتلون حتى �لنهاية 

لأن لي�ض لديهم بلد �أو مكان يرجعون �إليه.

ناأتي �إلى خيار ''�أر�ض �لميعاد''؛ �إذ �إن عدد�ً من �لم�ساريع �لجيو�سيا�سية مثل �أميركا ما بعد 

�لهندية و�أ�ستر�ليا وجنوب �أفريقيا )ول نن�سى م�ساريع �أُخرى ل تز�ل طي �لأحالم مثل �لم�سروع 

�لرو�سي/�ل�سالفي و�لتركي/�لعثماني �لجديد وغيرها(، تبدو م�سكونة بحلم �لأر�ض �لموعودة. و�إذ� 

كان �لحلم �ل�سهيوني ل ينف�سل عن �لفكر �ل�سيا�سي �لأوروبي، وخ�سو�سًا مفهوم �لدولة/�لأمة، 

فاإنه يحيل �أي�سًا على �أ�سطورة ''�لأر�ض �لموعودة'' �لتي ُلّقحت بتجارب وتقنيات �ل�ستعمار �لحديث 

كي تتمكن �إ�سر�ئيل )بعد 120 عامًا من قدوم �لمهاجرين �ليهود �لأو�ئل �إلى فل�سطين ون�سر كتاب 

ثيودور هرتزل ''دولة �ليهود''( من �ل�سيطرة على 90% من �أر��سي فل�سطين �لتاريخية ومنها �لقد�ض.

لكن هذه �ل�سيطرة �سبه �لتامة ما كانت ممكنة من دون �لتطهير �لعرقي و�غت�ساب �لأر�ض 

)1948 - 1967(، وبالتالي �ّتباع تخطيط جيو��ستر�تيجي متدرج �عتمد من طريق �سيا�سة 

ناجحة، �إن�ساء �لم�ستعمر�ت �لزر�عية، وبناء ع�سر�ت �لمدن �لجديدة و�لم�ستعمر�ت �لتي ت�سم 

مئات �آلف �لمنازل و�ل�سقق. ومن خالل ترجمة �لقوة �لع�سكرية �إلى وقائع �سكانية وهيكلية 

وجيو�سيا�سية، ت�سمح با�ستقبال مهاجرين جدد و��ستيعابهم ودمجهم و�إ�سعاف �لح�سور 

�لعربي، تم تزخيم �لديموغر�فيا �لإ�سر�ئيلية بحيث �رتفعت �إلى 6.6 مليون ن�سمة، في مقابل 

600.000 من �لمهاجرين �ليهود في ختام �لنتد�ب �لبريطاني.

وعلى �فتر��ض �أن للحلم �ل�سهيوني مبرر�ت �إن�سانية تدعم �لم�سروع �لجيو�سيا�سي، فاإن هذه 

ما لبثت �أن �سقطت تحت وطاأة جد�ر �لف�سل و�ل�ستعمار �ل�ستيطاني في �ل�سفة �لغربية، عقب 

دت 
ّ
حرب 1967؛ لكن قبل ذلك كانت معالم دولة �لف�سل �لعن�سري تلوح في �لأفق عندما �ُسي

�لجدر�ن في �لمدن �لمختلطة مثل مدينة �لّلد، وُف�سلت �لأحياء �ليهودية من �لأحياء �لعربية، 

�ست �لأحياء �لعربية، و��ستهدف بناء �لم�ستعمر�ت �لزر�عية )�لكيبوت�ض( و�لمدن �لإ�سر�ئيلية 
ّ
وُهم

�لجديدة ح�سار قرى �لجليل �لعربية وبلد�ت �لمثلث وقرى �لبدو �لعرب في �لنقب.

�لم�سروع �لإ�سر�ئيلي �لآن في خ�سم مع�سلة كبرى �سيا�سية و�أخالقية ب�سبب فر�ض �لف�سل 

�لعن�سري على �لفل�سطينيين �لذين باتو� في �ل�سفة �لغربية، محا�سرين في ''بانتو�ستانات'' 
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ت�سيق بهم، ومحرومين من حرية �لنتقال، بينما يتكد�ض في غزة مليونا فل�سطيني في �سريط 

ل تتعدى م�ساحته 400 كم2، وهوؤلء يعي�سون تحت رحمة �لقمع �لع�سكري �لإ�سر�ئيلي، 

ويدينون بالبقاء للم�ساعد�ت �لدولية، في حين تمعن �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية في تقنين �لكهرباء 

و�لتموين. من هنا �لمع�سلة �لديموغر�فية في �إ�سر�ئيل/فل�سطين، �لتي تعود �إلى �لنمو �ل�سكاني 

�ل�سريع جد�ً �لذي يفيد من �لهجرة �ليهودية، و�لن�سبة �لعالية للولد�ت لدى بع�ض فئات �ل�سكان، 

وفي مقّدمها �لعرب �لم�سلمون و�ليهود �لمتدينون. فاليوم يقيم نحو 13 مليون على م�ساحة 

جغر�فية ل تتعدى 27.000 كم2، و�سط توقعات باأن يبلغ عدد �سكان �إ�سر�ئيل/فل�سطين 25 

مليونًا في �سنة 2025.

وتتجاوز وتيرة �لنمو �ل�سكاني هذه قدرة �لمجال �لجيو�سيا�سي على �لتحمل في �لأمد 

�لطويل، كون �لنمط �لإ�سر�ئيلي في �لتنظيم �لمدني و��ستهالك �لمو�رد ي�ستنزف �لمياه 

و�لأر��سي �لزر�عية و�لم�ساحات �لطبيعية، �لأمر �لذي يقود بدوره �إلى م�سكلة جيو�سيا�سية 

هائلة: �ل�سكان �لعرب ل يقّلون عن ن�سف مجموع �ل�سكان، �أي 6.6 مليون عربي هم 

�لفل�سطينيون في �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة و�أر��سي 1948، في مقابل 6.6 مليون يهودي 

في �إ�سر�ئيل و�لم�ستعمر�ت؛ ومن �ساأن �لإقر�ر للفل�سطينيين �لعرب بالحقوق �ل�سيا�سية �لتي 

يتمتع بها �ل�سكان �ليهود، �أن يوؤدي �إلى تقوي�ض �لم�سروع �ل�سهيوني �لذي قامت عليه �لدولة 

�ليهودية، بينما �إبقاء ن�سف �ل�سكان في و�سع �لمغلوبين تحت نير �لحتالل و�لف�سل �لعن�سري 

�إلى �أجل غير م�سمى، يفوق طاقة �أي نظام �سيطرة بالغًا ما بلغ من �لقوة و�لحنكة، ولنا في 

�لتاريخ �لحديث و�لمعا�سر �أدلة كثيرة على ذلك.

يبقى خيار ''�لت�سوية �ل�سيا�سية'' مع �لفل�سطينيين/�لعرب، وهو ي�ستند �إلى �لتجارب 

�لتاريخية �لتي توؤكد �أنه ل يمكن لمجتمع �أن ينعزل �إلى �لأبد عن بيئته �لطبيعية د�خل قلعة 

ح�سينة، و�إن كان �لمجال �لخارجي )عبر �لبحر و�لجو( مد�ه �لمفتوح للتو��سل �لحيوي مع 

�لديا�سبور� �أو قاعدة �لإمد�د �لبعيدة؛ فقد تتال�سى �أ�سباب هذه �لعزلة مع تقادم �لزمن وتعاقب 

 �لرغبة و�لحاجة �إلى 
ّ
�ء تكر�ر �لحروب فتلح

ّ
�لأجيال، ثم ياأتي �ل�سعور بالإرهاق و�لنزف جر

حياة ''طبيعية''. وعندها ُتطرح �سرورة �لذهاب �إلى �لتفاهم و�لتعاي�ض مع �لخ�سم �أو �لآخر، �أي 

في �لحالة �لتي تعنينا، �لعتر�ف �لمتبادل بالوجود و�لحقوق و�سوًل �إلى هدنة طويلة �أو 

معاهدة �سلح؛ وقد بد� لبع�ض �لوقت �أن �لمقاومة �لعنيدة لل�سعب �لفل�سطيني وت�سحياته 

َلت �إ�سر�ئيل تتخلى عن ��ستر�تيجيا �لقلعة 
َ
ع

َ
�لكبيرة و�لتفاعل �لعربي مع �لق�سية �لفل�سطينية، ج

لتنخرط في ''منطق �لت�سوية''، �إذ وّقعت مع قيادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية في و��سنطن في 

13 �أيلول/�سبتمبر 1993 �إعالن �تفاق �لمبادئ في �ساأن �لترتيبات �لنتقالية للحكم �لذ�تي، 

عقب مفاو�سات �سرية في �أو�سلو �عتمدت توظيف مكا�سب �لنتفا�سة �لفل�سطينية في �سنة 

1987. لكن عملية مدريد/�أو�سلو �لتي �عترفت �إ�سر�ئيل بموجبها بمنظمة �لتحرير ب�سفتها 

ممثاًل لل�سعب �لفل�سطيني من دون �لإقر�ر بالحقوق �لوطنية �لثابتة لل�سعب �لفل�سطيني، ما لبثت 

�أن �نهارت ب�سبب �لتقدير �لفل�سطيني �لفا�سل لميز�ن �لقوة مع �إ�سر�ئيل �لذي فر�ض على 
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�لمفاو�ض �لفل�سطيني �لمتعجل قبول معادلة مفخخة ت�ستبعد وقف �ل�ستيطان، وتجعل 

�لن�سحاب من �لمناطق �لتي ��سُطلح على ت�سميتها �لمناطق ''�أ''، �أي �لمدن �لكبرى في �ل�سفة 

ّلمت �إد�رتها �إلى �ل�سلطة �لفل�سطينية، يرتدي �سيغة �إعادة �نت�سار للجي�ض 
ُ

�لغربية �لتي �س

�لإ�سر�ئيلي ولي�ض �ن�سحابًا من هذه �لمناطق، وهو �لو�سع �لذي لم يدم طوياًل، �إذ �أعاد �لجي�ض 

�لإ�سر�ئيلي �قتحامها في �لنتفا�سة �لثانية )2000/9/8(. وفي �لنهاية ف�سلت �لت�سوية 

�لم�ستندة �إلى عملية �أو�سلو، ور�وحت �لمفاو�سات مكانها ثم توقفت، و�بتلع �ل�ستيطان �ل�سفة 

�لغربية، و�لتهمت �لم�ستعمر�ت حل �لدولتين.

وكانت عملية �لت�سوية ''�لعادلة و�لمتو�زنة'' تتطلب للتحقق، تبدًل جيو�سيا�سيًا �إقليميًا �سرعت 

في �نتهاجه م�سر كبرى �لدول �لعربية، عندما �أقدمت في 26 �آذ�ر/مار�ض 1979 على توقيع 

حت �لخطوة �لم�سرية هذه نهج ''�ل�سالم �لبارد'' بدياًل من حال 
ّ

معاهدة �سلح مع �إ�سر�ئيل. ورج

�لعد�ء و�لحرب مع �إ�سر�ئيل، ولم يبَق على �لعرب �لآخرين، بعد �لأردن، �سوى �جتياز حاجز 

�لعتر�ف بالدولة �ليهودية مكونًا �سرعيًا مقبوًل في ''�ل�سرق �لأو�سط �لجديد''، في مقابل �أن تقتنع 

�إ�سر�ئيل ب�سرورة �لتحول �إلى دولة عادية، �أي �لتخلي عن منطق �لقلعة �لع�سكرية �لمتفوقة وهو 

�أ�سا�ض �سرعيتها وتما�سكها منذ �إعالن تاأ�سي�سها في منت�سف �لقرن �لع�سرين. وقد �أقدمت منظومة 

�لجامعة �لعربية على مبادرة ��ستر�تيجية كبرى، �إذ تلقفت �لمتغير �لفل�سطيني/�لعربي لتعر�ض 

على �إ�سر�ئيل ت�سوية �ساملة )2002( تكر�ض �لقبول بوجودها �ل�سرعي، لكن هذه �لمبادرة �أُجه�ست 

برفع ورقة �لمطالبة بالعتر�ف باإ�سر�ئيل ''دولة يهودية''، بعدما �أُجه�ست قبلها ''ت�سوية �أو�سلو'' 

بحجة �أولوية ''�لأمن �لإ�سر�ئيلي'' على �ل�سيادة �لفل�سطينية؛ وتر�فق ذلك مع ت�سريب نظرية 

''�لقنبلة في �لقبو'' �لتي تعني �لتهديد من دون �إ�سهار �ل�سالح �لنووي، ما د�م هذ� �لتهديد في 

متناول �ليد، وي�ساعد في تعزيز �ل�سيا�سة ''�لعميقة'' �لر�ف�سة للت�سوية �لإقليمية.

II
في �لأمد �لطويل، وعلى �فتر��ض ��ستبعاد �للعبة �لنووية �لمدمرة لإ�سر�ئيل �ل�سغيرة 

�لم�ساحة مقارنة بات�ساع �لعالم �لعربي، يمكن �أن نت�سور �أن �لتحولت �لجيو�سيا�سية 

و�لجيو�قت�سادية �لتي تنذر بالنتقال �لمتدرج �إلى عالم جديد )ما بعد �أميركي( ت�سعف فيه 

قب�سة �ل�سهيونية في قاعدتها �لأورو ــ �أميركية، �سيكون لها في �لنهاية تاأثير�ت عميقة في 

تركيبة �لنو�ة �لغربية لإ�سر�ئيل، من دون �أن نن�سى �ل�سغوط �لعربية/�لإ�سالمية �لتي �ستو�كبها 

ل محالة ب�سكل �أو باآخر. هكذ� كانت �لحال مع �لتحولت �لجيو�سيا�سية و�لجيوثقافية 

و�لديموغر�فية �لتي �أودت بالممالك �ل�سليبية في �لم�سرق، و�لم�ستعمر�ت �لأوروبية في �لمغرب 

�لعربي في وقت لحق، ثم في �آ�سيا �لو�سطى، مثلما �أودت في حالة معاك�سة بالتجربة 

�لعثمانية في �لمغرب و�لم�سرق بعد �أن قادت �لمماليك و�ل�سالجقة �إلى �لندماج و�لذوبان في 

محيط �لثقافة �لعربية.

و�إ�سر�ئيل كاأي مجتمع ع�سكري، �ست�سهد ل محالة �سمور�ً لطاقاتها �لحربية مع تقادم �لزمن: 



183 امللف خريطة طريق نحو ضمور جدوى الغيتو

�لإمد�د �لديموغر�في من يهود �لديا�سبور� في تر�جع م�ستمر على �لرغم من �لطفرة �لناتجة من 

تفكك �لتحاد �ل�سوفياتي. و�إذ� �فتر�سنا �أن جميع يهود �لديا�سبور� �نتقلو� في يوم من �لأيام �إلى 

�إ�سر�ئيل، فاإن عددهم لن يعادل �أبد�ً ��ستر�تيجيًا وزن �لقارة �لكبيرة �لعربية/�لإ�سالمية.

طبعًا، يجب �لعتر�ف باأنه لي�ض لل�سالح �لنووي �لقدرة على مو�زنة �لجحافل �ل�سعبية 

عندما تتحلل �آليات �لنظام �لعن�سري، كحالة جنوب �أفريقيا، كما �أن مفاهيم �ل�ستر�تيجيا 

�لنووية ما �نفكت تتطور، بحيث �سار في �إمكان �لدفاع، مثلما هي �لحال في �لتجربَتين 

�لكورية و�لإير�نية، �أن يو�زن �لهجوم تقنيًا ومعنويًا. وفي هذه �لأثناء، فاإن �لفو�رق في 

�لأعمار، �أو �لتكاثر، قد ي�ستعيد�ن �أهميتهما �لحا�سمة، باعتبار �أن �لهجرة �إلى �إ�سر�ئيل �ستبلغ 

عاجاًل �أم �آجاًل حّدها �لأق�سى، وبالتالي فاإن �لدونية �لديموغر�فية لإ�سر�ئيل �ستتفاقم ما لم 

تلجاأ �إلى �ل�ستعانة بمتطوعين �أو مرتزقة، ف�ساًل عن �لدونية �لأخالقية �لناتجة لي�ض فقط من 

تفوق �ل�سردية �لفل�سطينية على دولة �لف�سل �لعن�سري، بل �أي�سًا من �لعجز عن معالجة 

��سطر�ب �لمجتمع �ليهودي نف�سه �أمام مر�أى �لفل�سطينيين �لمجبرين على �لإقامة في ''معازل'' 

ت�سيق بهم، وحرمانهم من حرية �لتنقل ونعمة �ل�ستقالل و�ل�سيادة في وطنهم، عالوة على 

ماأ�ساة قطاع غزة حيث يتكد�ض مليونا فل�سطيني في م�ساحة ل تتعدى 400 كم2.

في �أي حال، تظل لإ�سر�ئيل م�سلحة �أ�سا�سية في بقاء �لعديد من �ليهود في �لمجتمعات 

و�لقت�ساد�ت و�لثقافات �لغربية، كون ذلك هو �ل�سبيل �إلى ت�سكيل مجموعات �سغط موؤثرة في 

�سيا�سات بالد �لديا�سبور�، ت�ستطيع تمويل �إ�سر�ئيل وجي�سها و�لم�ساركة في �لبحث عن �لمعارف 

�لعلمية و�لتقنية في �أف�سل �لمختبر�ت �لعالمية.

ولل�سبب نف�سه تبدي �إ�سر�ئيل ح�سا�سية عالية �إز�ء �نزلق مركز �ل�سلطة �لعالمية عقب �أفول 

ع�سر �لتفوق �لغربي و�نزياح نو�ة �لعالم من �لغرب �إلى �آ�سيا، ولذلك نر�ها تكثر من بادر�ت 

ح�سن �لنية �إز�ء �أو�سع مجموعة ممكنة من �لبالد في �أفريقيا و�آ�سيا و�أميركا �لالتينية، مع 

�إعطاء �لأولوية لالتحاد �لرو�سي، وتبذل جهد�ً م�ساعفًا لنتهاج �سيا�سة دينامية في حقل 

�لتعاون و�لتبادل �لتقني مع �ل�سين و�لهند.

هكذ� تحافظ �إ�سر�ئيل على هذ� �لتوجه �إلى �لخارج �لذي �سمح ببقاء �إمبر�طوريات وممالك 

عبر �عتماد �لطرق �لبحرية ل�ستير�د �لطاقة �لديموغر�فية و�لفكرية و�لقت�سادية. و�لو�قع �أن 

عّد بمثابة رئة �لتنف�ض لإ�سر�ئيل، وهو �أوروبا/�أميركا، بات يو�جه �ل�سغوط 
ُ
�لخارج �لذي كان ي

�لتي تمار�سها حركة مقاطعة �إ�سر�ئيل �لمتنامية في �لمجتمعات �لغربية، ومن �ل�سهل �أن نتوقع 

في �لأمد �لطويل �أّل تبقى �لوليات �لمتحدة مقيدة بالنفوذ �لذي تمار�سه �لأقلية �ليهودية، 

ومنها مجموعات �ل�سغط في �لإد�رة و�لإعالم ومر�كز �لأبحاث، ول �سيما �أن قطاع �ل�سباب 

�ليهود �لأميركيين �أخذ ين�سلخ عن �لمنظومة �لفكرية �ل�سهيونية، ويعار�ض �سيا�سات �لحتالل 

ا �أوروبا ''�لأوروبية'' فُتظهر حرية �أكبر في مناه�سة 
ّ
و�لف�سل �لعن�سري �لإ�سر�ئيلية. �أم

�ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية من باب �للتز�م بالقانون �لدولي، و�لدليل معار�ستها �عتر�ف �لإد�رة 

�لأميركية بالقد�ض عا�سمة موحدة لإ�سر�ئيل ونقل �سفارتها �إليها.
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وتعمل �لحكومات �لأوروبية ب�سبب �أهمية �لإمد�د�ت �لنفطية، على �إ�سفاء �ل�ستقر�ر على 

عالقاتها �لعربية �لمحكومة بمنطق �لجو�ر �لجغر�في و�لأمن �لمتبادل، في وقت تهدد �لأزمة 

�لنتقالية في �لعالم �لعربي بتدفق مزيد من �لهجر�ت �إلى �أوروبا، وبالتالي تعميق �أزمة 

�لالجئين �لتي تق�ّض م�ساجع ''�لقارة �لعجوز'' ذ�ت �لثر�ء �لفاح�ض؛ وتبقى مو�رد �لعالم �لعربي 

و�أ�سو�قه �أهم كثير�ً في نظر �لحكومات �لأوروبية مقارنة بما تملك �إ�سر�ئيل.

III
لقد م�سى زمن كانت �سيا�سة ''�ل�سقور'' في �إ�سر�ئيل تر�هن على جعل �لم�سروع �ل�سهيوني 

ينتظم في قلعة متينة عبر �لتمو�سع ديموغر�فيًا و�قت�ساديًا وقانونيًا �سمن ''حدود طبيعية''، 

و�إ�سعاف �لطاقات �لعربية �لد�خلية ودفعها �إلى �لهجرة، و�لعمل على �إبقاء �لأيدي �لعاملة 

�لعربية �لرهائن �ل�سرورية لـ ''تقطيع'' عقود و�أجيال. وكانت هذه �ل�سيا�سة تنّفذ باآليات �ل�سبط/

�لقمع �لتي يقع �سحيتها غالبًا �ل�سباب في �لأر��سي �لمحتلة. من جهة �أُخرى، ر�أى ''�لحمائم'' 

من �لإ�سر�ئيليين �أنه يتعين �عتماد طريق �لحو�ر و�لتفاو�ض وتقديم مقترحات تنطوي على 

تنازلت، وذلك لت�سهيل عملية تقلي�ض منطق �لرف�ض لدى �لفل�سطينيين/�لعرب. و�لو�قع �أن 

�ل�سلوَكين �لمتناق�سين ظاهر�ً، كانا ينبعان من مبد�أ ��ستر�تيجي و�حد هو �ل�سمود بف�سل 

موؤ�س�سة �لدولة/�لجي�ض حتى تتال�سى مع �لوقت حدة �لعتر��ض، �أو حالة �لرف�ض �لعربي.

و�لو�قع �أن �إن�ساء موؤ�س�سة دولة �إ�سر�ئيل لم يكن �سوى �إعادة تركيب على نطاق جيو�سيا�سي 

للبنية �ل�سو�سيولوجية �ليهودية �لتقليدية، في �لمدينة غير �ليهودية، �أي ''�لغيتو'' �لذي يخرج 

منه �لرجال �سعيًا ور�ء �لرزق في بيئة غريبة. وت�ساهم عنا�سر من �لقت�ساد و�ل�سو�سيولوجيا 

و�لتكنولوجيا في تدعيم هذ� �لغيتو وتو�سيعه وجعله في موقع �لتفوق على �لجو�ر، على �لأقل 

موقتًا، من خالل �ل�ستيطان �ليهودي في �ل�سفة �لغربية )نحو 750.000 م�ستوطن �لآن(، 

وتفتيت �لأر��سي �لآهلة بالعرب، وبناء �لطرق �للتفافية �لتي ت�سمح بانتقال �لم�ستوطنين 

�ليهود من دون معوقات، ونفي وجود �لفل�سطينيين ومحوهم من �لم�سهد �لمتجان�ض لكتل 

�لعمارة �لبي�ساء �لممتدة من �لبحر �لمتو�سط �إلى و�دي �لأردن. وهذ� �لم�سهد �لذي تتخللـه 

�لبيوت �ل�سغيرة باأ�سطح من �لقرميد �لأحمر يوحي باندماج �ل�سفة �لغربية �لتي ت�سميها 

�إ�سر�ئيل ''يهود� و�ل�سامرة''، بحيث يتالزم �ل�سم �لفعلي �لذي تحميه �لم�ستعمر�ت و�لمو�قع 

�لمح�سنة على �لتالل، مع �ل�سم �لرمزي و�لم�سهدي في نهاية �لمطاف.

ل لإ�سر�ئيل �أنها ك�سبت �لجولة �لأولى في �ل�سر�ع على �أر�ض �ل�سفة �لغربية، و�لذي 
َّ
قد ي�سج

يجري تحت �ستار ''حل �لدولتين''، لكن �ل�ستر�تيجيا �ل�ستيطانية �لإ�سر�ئيلية وما تقت�سي من 

�سيا�سات تنظيم �لأر��سي وتجهيزها و�إعادة هيكلة �لمدن، تقود �إلى ''�لدولة �لو�حدة'' �لقائمة 

على نظام �لف�سل �لعن�سري �أو نظام �لأبارتهايد، و�إلى تهمي�ض �لفل�سطينيين في ''معازل'' توكل 

�إد�رتها �إلى �سلطة �لحكم �لذ�تي �لفل�سطينية. وقد ي�ستدعي حل �لم�ساألة �ل�سكانية )تت�سل بالغلبة 

ين: �لأول هو دفع �ل�سباب �لفل�سطينيين �إلى �لهجرة 
َ
�لديموغر�فية للفل�سطينيين( �أحد �سيناريو
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بالتدريج، و�لثاني �لعمل على تهجير �ل�سكان �لفل�سطينيين �إلى دول �لجو�ر �لعربي. و�إذ� كانت 

�ل�سروط �لجيو�سيا�سية لمثل هذ� �لنزوح �لجديد، غير متو�فرة �ليوم، فكيف �ستكون �لأحو�ل بعد 

15 �أو 20 عامًا مقبلة؟

�إن �لعالم �لذي هو في طريق �لتكوين عقب �نهيار �لإمبر�طورية �لأميركية وتفكك نظام 

�لتفوق �لغربي �لذي �حت�سن �لم�سروع �ل�سهيوني، لن يكون تحت �سيطرة قوة �إمبريالية و�حدة، 

بل �سيكون على �لأرجح على �سكل نظام للتو�زن معقد تتعاي�ض فيه مجموعة من �لأمم 

�لمتكافئة و�إن لم تكن مت�ساوية.

وفي هذ� �لنظام �لمتخيل تحتفظ بع�ض �لكيانات �لكبرى في مركزها باإطار �لأمة �لو�حدة 

مثل �لقطب �لرو�سي، ويمكن �أن ينطبق �لأمر نف�سه على �ل�سين �لتي ت�ستطيع في �لأمد �لطويل 

تكوين قوة ع�سكرية مو�زية لقوتها �لقت�سادية وبتكنولوجيا ربما �أرقى من تلك �لتي تملكها 

�لوليات �لمتحدة �لأميركية.

ول يعني �إدر�ك عالقات �لقوة �لحقيقية في �لم�ستقبل بالن�سبة �إلى �لعرب/�لفل�سطينيين، 

�سوى �أن يكون لهم �لقدرة على �لعمل في �لتجاه �ل�سحيح، وهذ� يفيد باأن �إ�سر�ئيل لي�ست تلك 

�لقوة �لعظمى �لموؤهلة لقيادة تحالفات �إقليمية، �أو توّلي دور �لمحور �لناظم لال�ستقر�ر و�لأمن 

في �ل�سرق �لأو�سط، �إذ �إن وظيفتها �لعمل بال هو�دة على ن�سر �ل�سطر�ب و�لعنف و�لتوتر في 

�لعالم �لعربي/�لإ�سالمي. وفي حال ن�سوب �سر�عات �إقليمية �ساملة، فاإن �إ�سر�ئيل قد ت�سبح 

تحت رحمة تحالف ي�سم �لعرب و�لأتر�ك و�لإير�نيين �لذين يملكون مجتمعين �لقوة �لكافية 

نظريًا لخنقها. ولي�ض �سر�ً في �أي حال، �أن �إ�سر�ئيل بمجتمعها �لحديث �لقادم من تجربة 

��ستعمارية لم تخ�سع بعد لمتحان �لزمن، ل ت�ستطيع �أن تعي�ض فقط على ن�ساطها �لقت�سادي 

ن لها �كتفاء ذ�تيًا ل يعفيها 
ّ
و�لتكنولوجي �لمعولم، و�إن كانت تملك من مو�رد �لطاقة ما يوؤم

من �للجوء �إلى �لم�ساعد�ت �لخارجية في �لإمد�د �لمالي و�لعلمي من �لديا�سبور� �ليهودية، 

وخ�سو�سًا في �لوليات �لمتحدة، للحفاظ على تفوقها �لع�سكري وم�ستوى ��ستهالكها، �لأمر 

عد�ً خارجيًا يت�سل باحتمال �سمور �لإمد�د 
ُ
�لذي ي�سفي على مفهوم ''�لقلعة �لح�سينة'' ب

�ل�ستر�تيجي �لعائد �إلى عالقة �لرتباط بالوليات �لمتحدة �لأميركية.

�إذ� �فتر�سنا �أن �لعالم �لعربي �لذي يمثل �لعمق �ل�ستر�تيجي و�لح�ساري لفل�سطين، قرر 

م�ستقباًل �أن ي�سبح قطبًا لنظام �إقليمي م�ستقل، وهو �أمر مرغوب فيه و�إن كان يثير �إ�سكاليات 

معقدة، فاإنه يمكنه بالفعل عندئذ �أن ي�سع نهاية لنظام �لأبارتهايد �ل�سهيوني. ومن �ل�سعب 

�لتكهن بالنتائج �لتي يطلقها مثل هذ� �لتحول، لكن قطبًا ناظمًا دوليًا ر�ح يظهر في �أور��سيا 

بعيد�ً عن �أميركا، وهذ� يمكن �أن يعرقل �لتدفقات �لتجارية و�لمالية و�لهجرة �لتي تغذي 

�قت�ساد �أميركا، وعندها قد تر�سخ �لوليات �لمتحدة لأن تكون �أمة كغيرها من �لأمم وت�سعى 

لتحقيق �لتو�زن في ح�ساباتها �لخارجية، وهذ� بحد ذ�ته ي�سكل �سغطًا هائاًل على �إ�سر�ئيل 

يوؤدي �إلى �نخفا�ض م�ستوى معي�سة �سكانها وتقلي�ض �لفو�رق �لجتماعية و�لقت�سادية 

و�لعلمية مع �لفل�سطينيين/�لعرب و�سوًل �إلى �نعد�م جدوى �لغيتو. 


