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التطبيع يف املخيال الديني اليهودي

هل هناك م�صتقبل لعالقة �صوية

بني “الأغيار” و“�صعب الله املختار”؟

1
د. لبيد عماد بن حممد

ملخ�س:

يعّد التطبيع كظاهرة يف العالقات الدولية عموماً وال�رشديات الكولونيالية خ�شو�شاً؛ 

اإرثاً تاريخياً متفرداً بتجلياته املت�شعبة، مور�ش وما زال يار�ش بطرق واآليات خمتلفة 

الأيديولوجي  املركب  �شطوة  ودرجة  فيه،  ويحدث  حدث  الذي  التاريخي  لل�شياق  تبعاً 

املحركات  اإىل  ت�شتند  التي  اخللفيات  ذات  التطبيعية  العالقة  وتعّد  ممار�ِشه.  خميال  يف 

)العقل(  الواقع  عنها  يغيب  حيث  الأخرى  التطبيع  جتارب  كل  بني  الأعقد  الأيديولوجية 

ويحل حملّه اخليال واملتخيل )الأيديولوجيا والثيولوجيا(، اإذ ل حوار حقيقي حينئذ، بل 

حواجز من ال�شعور اخلفي بالفوقية اأو الدونية، اأو الكراهية والإق�شائية.

اأنوذج  يف  الدينية  القيمية  التناق�شات  �شطوة  ا�شتقراء  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

التطبيع العربي الإ�رشائيلي اجلديد من منظور املخيال الديني اليهودي لالأغيار، وتطرح 

التطبيعية— اإ�شكالية رئي�شية مفادها: هل يكن—يف هذه احلالة  البحثية  الورقة  هذه 

لالعتبارات ال�شيا�شية والأمنية وللم�شالح القت�شادية اأن تتجاوز املرّكب الديني؟

الكلمات املفتاحية:

املخيال “اإ�رشائيل” فل�شطني التطبيع

د. لبيد عماد بن حممد: اأ�شتاذ حما�رش يف جامعة حممد ملني دباغني، اجلزائر. كاتب خمت�ش بال�شاأن الفل�شطيني   
1

والإ�رشائيلي، ُن�رش له كتابان، والعديد من املقالت املتعلقة بال�شاأن الفل�شطيني.
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مقدمة:

يعّد التطبيع كظاهرة يف العالقات الدولية عموماً وال�رشديات الكولونيالية خ�شو�شاً؛ 

اإرثاً تاريخياً متفرداً بتجلياته املت�شعبة، موِر�ش وما زال يار�ش بطرق واآليات خمتلفة 

تبعاً لل�شياق التاريخي الذي حدث ويحدث فيه.

الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  �شياق  �شمن  بكرثة  التطبيع  ُيطرح  العربية،  احلالة  يف 

مب�شاره الطويل، الذي تراوح على مدار ن�شف القرن الع�رشين بني اجتاهني اأ�شا�شيني: 

العديد من  اأي�شاً  الأكاديي  املجتمع  الت�شوية، ويف خ�شّمه عرف  ال�شدام واجتاه  اجتاه 

والتهويد،  وال�شتيطان،  والإبادة،  احلروب،  الأول؛  ال�شياق  يف  جاء  ما  منها  املفاهيم، 

والت�شوية،  و“ال�شالم”،  التقارب،  الثاين؛  ال�شياق  يف  ورد  ما  ومنها  والأبرتهايد...، 

والتعاون، والتطبيع.

واإذا كان التطبيع يف �شياقه العام العربي الفل�شطيني هو امل�شاركة يف اأي م�رشوع اأو 

مبادرة اأو ن�شاط، حملي اأو دويل، م�شمم خ�شي�شاً للجمع، �شواء ب�شكل مبا�رش اأم غري 

مبا�رش، بني فل�شطينيني، و/اأو عرب، واإ�رشائيليني، اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف 

على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل  الحتالل  ف�شح  اأو  مقاومة  اإىل  �رشاحة 

ال�شعب الفل�شطيني؛ فاإنه يف �شياقه الديني ياأخذ مدلولً اأكرثاً تعقيداً، اإذ ي�شري اإىل م�شار 

من التوافقات ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية البينية املبنية على اأر�شية من التناق�شات 

القيمية والدينية.

اإدراك  الدينية من منظور  القيمية  التناق�شات  ا�شتقراء هذه  اإىل  الدرا�شة  ت�شعى هذه 

املخيال الديني اليهودي، ن�شو�شاً و�رشديات، اعتذاريات وجتليات، اأ�شاطري وخرافات 

للتطبيع، وذلك با�شتقراء املوروث الديني التوراتي والتلمودي اليهودي القدمي الذي كان 

وما زال الرافد الأ�شا�شي للفكر ال�شهيوين الإ�رشائيلي الحتاليل ال�شتيطاين، والحتاليل 

العربي  اجلوار  الأغيار،  جتاه  الإ�رشائيلية  ال�شيا�شة  ثم  ومن  الأبارتهايدي،  التو�شعي 

ب�شفة خا�شة، واإ�شقاطه ب�شورة مبا�رشة على موجة التطبيع اجلديدة بني “اإ�رشائيل”، 

الواقعة بني هيمنة احلكومات اليمينية املتطرفة وتزايد �شطوة احلريدمي، وبع�ش البلدان 

غري  اأنها  الأوىل  الوهلة  من  تبدو  عالقة  وموؤ�رشات  متغريات  لفهم  حماولة  يف  العربية، 

املعطيات واخللفيات—م�شتقبل  العالقات—انطالقاً من هذه  متجان�شة. فهل ملثل هذه 

الرا�شخة  اليهودية  الدينية  القيم والعتقادات  اأن تتجاوز  لل�شيا�شة  �شوي؟، وهل يكن 
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جديد  اأمني  هيكل  م�شرتكة،  معيارية  قيم  �شناعة  حقاً  يكن  وهل  ال�شنني؟،  لآلف 

اأ�شا�ش رابح/ رابح...، وباإمكانها جتاوز  للمنطقة وميثاق اقت�شادي �شخم، قائمة على 

العتبارات الأيديولوجية لدى الطرفني؟ واأخرياً ما هي تاأثريات وانعكا�شات التطبيع على 

م�شتقبل احلل الفل�شطيني؟

اأهمية البحث: 

تبز اأهمية البحث من خالل املتغريات املتعلقة بالتطبيع، والدين، التي نحاول حتليلها 

الزاوية  من  التطبيع  اإىل  تنظر  الأكاديية  والدرا�شات  الأبحاث  من  فالكثري  وتفكيكها، 

من  اأنه  غري  ذلك،  يف  الديني  اجلانب  دور  وتهمل  الأمنية،  اأو  القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية 

الأهمية الق�شوى معرفة واإدراك الرتكيبة الدينية لل�شخ�شية اليهودية انطالقاً من الن�ش 

انعكا�ش ذلك على �شلوكها وتفاعلها مع املحيط اخلارجي  التوراتي والتلمودي، ومدى 

مقاربة  وفق  بينية  عالقات  لبناء  والجتماعي  النف�شي  ا�شتعدادها  ودرجة  الأغيار،  من 

رابح/ رابح.

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل:

ال�شلوك  خمرجات  على  تاأثريه  ومدى  اليهودي  الديني  املخيال  ا�شتقراء  حماولة   .1

الإ�رشائيلي.

وخفي، على  اأثر وتاأثري وا�شح  التنبيه اإىل ما قد يكون للمرّكب الديني اليهودي من   .2

م�شار التطبيع مع بع�ش البلدان العربية التي �شعت اإىل ذلك.

“اإ�رشائيل” وحميطها العربي  التاأكيد على �شعوبة قيام عالقة م�شتقبلية �شوية بني   .3

املطبّع، من منطلق املعطيات الدينية الإق�شائية ال�شفرية لأحد الطرفني.

منهجية البحث:

البحوث،  من  الأنواع  هذه  ملثل  لزمة  وهي  املنهجية،  التعددية  على  البحث  يعتمد 

فاملنهج التاريخي يبدو �رشورياً ل�شتقراء وتتبع الأحداث، والن�شو�ش القدية، وم�شار 

دون  ي�شتوي  ل  للدرا�شة  املنهجي  البناء  كما  وتفكيكها،  وحتليلها  والتطبيع،  التقارب 

الزمنية والفواعل من خالل ا�شتخراج  املنهج املقارن الالزم لدرا�شة احلالت والفرتات 

متغريات عدة. ناهيك عن اعتمادنا على العديد من املداخل والقرتابات. 
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خطة البحث: 

اأولً: الذات احللولية اليهودية والتطبيع: الأنا “ املقّد�س” والآخر “ املباح”:

اليهودي “املقّد�ش” والرف�ش الأزيل لالأغيار “الغومي”.  .1

الإحاللية الق�شائية جتاه الأغيار يف املخيال الديني اليهودي.  .2

“�صعب اهلل املختار” والأغيار يف ميزان  ثانياً: العهود واملواثيق التطبيعية بني 

    املخيال الديني اليهودي:

اأمنية  عقيدة  ظّل  يف  الأمن  بناء  حقاً  يكن  هل  للمنطقة:  جديد  اأمني  عهد  بناء  اجتاه   .1

اإ�رشائيلية ذات بعد ديني توراتي؟

الدينية  القيم  يتجاوز  اأن  اقت�شادي م�شرتك: هل يكن لالقت�شاد  بناء ميثاق  اجتاه   .2

املتناق�شة؟

الق�صية م�صتقبل  على  وانعكا�صاته  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  دللت   ثالثاً: 

    الفل�صطينية: 

التطبيع كاإقرار عربي �شمني بـ“اإ�رشائيل” “دولة يهودية”: الدللت والنعكا�شات.   .1

التطبيع العربي الإ�رشائيلي: دللته وانعكا�شاته على طبيعة وبنية وم�شار ال�رشاع.  .2

“املقّد�س” الأنا  والتطبيع:  اليهودية  احللولية  الذات   اأوًل: 

   والآخر “املباح”:

والكراهية،  احلب  والتعاطف،  احلياد  مثل  املختلفة  بوجوهها  الآخر  مع  العالقة  تعّد 

اإحدى اأهم حمركات اإنتاج الهوية يف �شورها الفردية واجلمعية، وقد تكون هذه العالقة 

وقوة  واملادي،  الثقايف  الفرد  وم�شتوى  الب�رشة،  كلون  واقعية،  م�شتندات  على  مبنية 

و�شعف اجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد اأو الأفراد...، اأو اأيديولوجية متخيلة، كالنتماء 

اإىل عرق اأو دين اأو مذهب معني، دون امل�شتندات الواقعية.

وتعّد هذه العالقة التطبيعية التي ت�شتند اإىل املحركات الأيديولوجية، اأو توؤثر فيها، هي 

الأخطر والأعقد بني كل املحركات الأخرى حيث يغيب عنها الواقع )العقل( ويحل حملّه 
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اخليال واملتخيل )الأيديولوجيا(، اإذ ل حوار حينها، بل حواجز من ال�شعور بالفوقية اأو 

2
الدونية، اأو الكراهية والإق�شائية.

بالتقارب  اأكرث  املرتبطة  الأخرية  التطبيع يف موجتها  ويف هذا اجلانب، تطرح ظاهرة 

�شبعينيات  منذ  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  جتارب  من  كجزء   3
الإ�رشائيلي، اخلليجي 

الديني، وتتجلّى هذه  البعد الأيديولوجي  العديد من الإ�شكاليات ذات  القرن الع�رشين، 

التلمودي  التوراتي  اليهودي  الديني  الثقايف  املوروث  ا�شتقراء  عند  حّدة  باأكرث  امل�شاألة 

للمخيال الديني اليهودي جتاه غري اليهود، والذي  اأ�شا�شياً مبلوراً  الذي ي�شكل مرتكزاً 

ما فتئ يوؤثر ويتحكم ب�شدة يف التوجهات ال�شيا�شية للحكومات الإ�رشائيلية املختلفة، من 

“اليمني” اإىل “الي�شار”.

بيد اأن احلديث عن اأي عالقات من هذا النوع والتي قد تكون مبنية على مظاهر تقارب 

اأمني،  ا�شتخباراتي  اإجراءات تعاون  اأو  اأو موؤ�رشات تبادل اقت�شادي جتاري،  �شيا�شي 

ال�شاأن،  الأيديولوجية يف هذا  القيم والعتبارات  واأثر متغري  الإطالق دور  ل يحيّد على 

يف  يحّدد  الذي  واجلوهري  الأ�شا�شي  الرافد  تعّد  امل�شرتكة  املعيارية  القيم  اأن  باعتبار 

الأخري م�شري وم�شتقبل اأي تقارب مهما كان �شكله، اأو نوعه وطبيعته.

على  والقيم  الأيديولوجيا  م�شاألة  اأثر  مو�شوع  اإ�شقاط  يكن  �شبق،  ما  على  عطفاً 

الفعل التطبيعي العربي الإ�رشائيلي انطالقاً من ا�شتقرائنا لطبيعة الروافد القيمية املغذية 

لل�شخ�شية اليهودية، واملتحكمة بن�شب كبرية يف خمرجاتها و�شلوكياتها من جهة، وما 

يقابلها من قيم واعتقادات، وهل يكن اأن تتوافق وتتنا�شق مع �شلوكيات الطرف الآخر، 

العربي الإ�شالمي؟

1. اليهودي “املقّد�س” والرف�س الأزيل لالأغيار “الغومي”: 

بالعودة اإىل املخيال الديني اليهودي، جند اأنه من الإ�شكاليات الأ�شا�شية التي تثار يف 

الأدبيات اليهودية م�شاألة النتماء اليهودي. وقد طرح ال�شوؤال منذ البداية كما يلي: هل 

“املقّد�ش”؟  اأو  املختار  اليهودي  ال�شعب  اإىل  اأم  الب�رشي ككل  اإىل اجلن�ش  اليهودي  ينتمي 

العداء والتع�شب: درا�شة يف  اليهودي وتغذية نزعة  الديني  الفكر  “الآخر يف  بوجناح بو�شعد، وليليا �شنتوح،   
2

)التناخ والتلمود(،” جملة ال�صهاب، جملد 4، عدد 3، اأيلول/ �شبتمب 2018، �ش 337-320. 

�شملت املوجة اأي�شاً اإىل حّد الآن بع�ش البلدان العربية الإفريقية وعلى راأ�شها ال�شودان واململكة املغربية بعد ما   
3

كان الأمر مقت�رشاً على م�رش والأردن من �شبعينيات القرن الع�رشين. 
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ويف  العاملني؟،  اإله  اأم  اليهود”  بع�ش  يت�شور  “كما  وحدهم  اليهود  اإله  هو  اخلالق  وهل 

الن�شق— داخل  ال�شوؤال  هذا  عن  القاطعة  الإجابة  اأن  امل�شريي  الوهاب  عبد  يرى  ذلك 

العاملية  النزعة  يوؤيد  ما  القرائن  من  فهناك  ممكنة؛  غري  اليهودي  واملخيال—الديني 

املناق�ش، ففي تراث  الراأي  القرائن ما ي�شاند  الب�رشي، وهناك من  اإىل اجلن�ش  والنتماء 

اأق�شى درجة، حتى  اإىل   اأ�شبح التمييز بني ال�شعب اليهودي والأغيار حاّداً 
4
“القباله”،

اأن “القباليني” ذهبوا اإىل اأن اليهود قد خلقوا من طينة خمتلفة عن تلك التي خلق منها بقية 

الب�رش واإىل اأن الأغيار ُخلقوا على �شكل الإن�شان حتى يكنهم القيام بخدمة اليهود.

يّدعي اليهود اأنهم “اأحباء اهلل” واأنهم �شعب اهلل املختار ا�شطفاهم على العاملني، فهم 

مميّزون عن باقي الب�رش، و�شعوب العامل اأقل منهم منزلة، فاأرواح بني “اإ�رشائيل” كما 

يعتقدون تتميّز عن باقي الأرواح باأنها جزء من اهلل كما اأن البن جزء من اأبيه، اأما الأمم 

اأي  “غومي”  اأو  “اأميني”  ا�شم  القدمي  العهد  عليهم  اأطلق  فقد  اليهود  غري  من  الأخرى 

 وقال 
5
حيوانات، فهي حيوانات �شائحة يف �شكل اإن�شان تتكلم خلدمة اأبناء اهلل املختارين،

احلاخام كوهني يف كتابه “التلمود”؛ “يكن تق�شيم العامل اإىل ق�شمني؛ اإ�رشائيل من جهة، 

عقيدة  وهذه  املختار،  ال�شعب  هي  فاإ�رشائيل  اأخرى،  جهة  من  جمتمعة  الأخرى  والأمم 

 واليهودي يعّد عند اهلل اأ�شمى من املالئكة فقد جاء يف التلمود: “اأن النطفة التي 
6
اأ�شا�شية”.

خلقت منها بقية ال�شعوب هي نطفة ح�شان”، وجاء فيه اأي�شاً: “وخلق اهلل الأجنبي على 

التنظري  مّت  لذلك   
7
الدنيا”، لأجلهم  خلقت  الذين  اليهود  خلدمة  لئقاً  ليكون  اإن�شان  هيئة 

كانت  التي  العن�رشية  النزعات  مع  متا�شياً  الأجنا�ش  باقي  عن  اليهودي  اجلن�ش  لتفّرد 

�شائدة يف فل�شفة القرن التا�شع ع�رش والتي كانت ترى اأن جن�شاً ما متفّوق ب�شكل طبيعي 

على غريه من الأجنا�ش، وما دام اليهود جن�ش اهلل املختار فينبغي األ يذوب يف الأجنا�ش 

القباله: جمموعة التف�شريات والتاأويالت الباطنية وال�شوفية عند اليهود، فا�شمها م�شتق من كلمة عبية تفيد   
4

اأ�شالً  بها  ُيق�شد  وكان  والرتاث،  التقاليد  اأي  ال�شلف،  عن  املرء  تلقاه  ما  اأو  التقبل  اأو  القبول  اأو  التواتر  معنى 

تراث اليهودية ال�شفوي املتناقل فيما يعرف با�شم ال�رشيعة ال�شفوية، ثم اأ�شبحت الكلمة تعني منذ اأواخر القرن 

الثاين ع�رش اأ�شكال الت�شوف والعلم احلاخامي املتطورة، وقد اأطلق العارفون باأ�رشار “القبَّاله” على اأنف�شهم 

لقب “العارفني بالفي�ش الرباين”، ويكن القول اإن هذا املذهب يثل اجلانب ال�شويف الباطني لليهودية.

اجلامعة،  �شباب  موؤ�ش�شة  )م�رش:  عليها  والرد  ال�صهيونية  الدعاءات  ر�شوان،  اأحمد  احلميد  عبد  ح�شني   
5

2004(، �ش 74.
لالت�شال  الوطنية  املوؤ�ش�شة  )اجلزائر:   3 ط  ال�صهيونية،  لل�صيا�صة  املوؤ�ص�صة  الأ�صاطري  جارودي،  روجيه   

6

والن�رش والإ�شهار، 2001(، �ش 54. 

ح�شني عبد احلميد اأحمد ر�شوان، الدعاءات ال�صهيونية والرد عليها، �ش 75.  
7
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متفرداً  يكون  امليعاد  اأر�ش  يف  قومي  وطن  اإقامة  وجب  لذا   
8
�شاأناً، منه  الأقل  الأخرى 

و�شجعان  ن�شيطون  فاليهود  اليهودي،  اجلن�ش  نقاوة  على  حفاظاً  الأخرى  البلدان  عن 

وحازمون واأذكياء، اأما العرب مثالً فهم منحّطون واأغبياء وخونة ل ينتجون اإل الأمور 

 فاليهودي يتلك اجلراأة اأكرث مما يتلكه الأوروبي 
9
ال�شاذة املتاأثرة ب�شمت ال�شحراء.

القوة  هي  اليهودية  الثقافة  اإن  بل  والإفريقيني؛  بالآ�شيويني  ناهيك  واملتو�شط،  العادي 

املحركة لكل الثقافات العاملية.

عطفاً على ذلك يذهب عبد الوهاب امل�شريي اإىل القول بعبارة “ال�شتقالل اليهودي” 

والتي يرى اأنها ت�شري اإىل اأن لليهود �شخ�شيتهم اليهودية امل�شتقلة وتاريخهم اليهودي 

امل�شتقل عن تواريخ الأغيار...، ويدلّل على ذلك يف حديث اأعداد من اليهود عن حّب العزلة 

والرف�ش املطلق لالندماج وتف�شيلهم “اجليتو” على احلياة مع الأغيار، بل ويتحدثون 

عن �شمات جوهرية داخل الطبيعة الب�رشية اليهودية جتعلهم م�شتقلني عن باقي الب�رش 

اليهودية  اجلماعات  اأي�شاً—ح�شبه—اإن  والتطرف  املفارقات  ومن  عنهم.  وخمتلفني 

منها  ُخلق  التي  لتلك  مغايرة  عجينة  من  ُخلقوا  قد  باعتبارهم  لليهود  ت�شوراً  تطرح 

 
10

الأغيار.

يذهب زئيف فالديري جابوتن�شكي Ze’ev Vladimir Jabotinsky اإىل اأبعد من ذلك 

حني يقول: 

ل  �شواب،  وحدك—ال�شهيوين—على  واأنت  خطاأ،  على  اإن�شان  كل  اإن 

حتاول اأن جتد اأعذاراً من اأجل ذلك فهي غري �رشورية وغري �شحيحة، ولي�ش 

بو�شعك اأن تعتقد باأنك �شيئاً يف العامل اإذا اعرتفت ولو ملرة واحدة اأن خ�شومك 

قد يكونون على �شواب ل اأنت، فهذه لي�شت الطريقة لتحقيق اأي اأمر، ل توجد يف 

11
العامل اإل حقيقة واحدة وهي بكاملها ملكك اأنت.

اهلل عبد  اأحمد  ترجمة  العن�رشية،  وال�صهيونية  اإجنلرتا  يف  اليهودية  غري  ال�صهيونية  ال�رشيف،  ريجينا   
8 

عبد العزيز )بريوت: دار احلمراء، 1977(، �ش 164. 

املرجع نف�شه، �ش 65.  
9

 ،2 2004(، جملد  مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية )القاهرة: دار ال�رشوق،  عبد الوهاب امل�شريي،   
10

�ش 16.

 ،)2002 الفكر املعا�رش،  الإ�رشائيلي )دم�شق: دار  مقدمة لدرا�صة ال�رشاع العربي  الوهاب امل�شريي،  عبد   
11

�ش 112.
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وقد ورد يف �شفر الالويني يف العهد القدمي “اإن الّرب اإلهكم الذي ميّزكم من ال�شعوب، 

ول  والطيور،  بالبهائم  نفو�شكم  تدّن�شوا  فال  والنج�شة  الطاهرة  البهائم  بني  فتتميزون 

من  اإ�رشائيل  ميّز  قد  اهلل  “اإن  جن�شاً”.  ليكون  لكم  ميّزته  مما  الأر�ش  على  يدّب  ما  بكل 

12
�شائر ال�شعوب” ]�شفر الالويني 24-20[.

“اأر�س اليهودي:  الديني  املخيال  الأغيار يف  الإق�صائية جتاه  الإحاللية   .2 

            بال �صعب ل�صعب بال اأر�س”:

من  امل�شريي  الوهاب  عبد  ح�شب  اليهودي  املخيال  يف  الإحالل  مفهوم  ينطلق 

اإليها  �شيهاجرون  التي  الأر�ش  يف  الأ�شليني  ال�شكان  وجغرافية  لتاريخ  الكامل  الإنكار 

ماأهولة  غري  تاريخ،  بال  عذراء  اأر�ش  اعتقادهم،  ح�شب  عادة،  فهي  فيها،  وي�شتوطنون 

فهي  لذا  وا�شحة،  حدود  لها  لي�ش  وح�شب  اأر�ش  اأنها  كما   
13

�شعب، بال  اأر�ش  بالب�رش، 

ومقدرته،  وال�شيف(  )املحراث  والمتالك  التو�شع  يف  الأخري  هذا  قوة  ح�شب  تت�شع 

اأمر  التاريخ بنهاية اجلغرافية يف الفكر اليهودي جتاه الأغيار  وعليه، فاإن ارتباط نهاية 

ك�شمة  واحتقارهم  للمنطقة  الأ�شليني  ال�شكان  تهمي�ش  هو  اأكرث  والثابت  وجلي.  ثابت 

را�شخة يف الوجدان الديني ال�شتعماري الإحاليل اليهودي ال�شهيوين، فحتى واإن كانت 

الفنون  اإىل  يفتقرون  العدد، ومتخلّفون  قليلو  بال�شكان، فهم  ماأهولة  العذراء”  “الأر�ش 
 وال�شتعباد، يهملون الرثوات 

والعلوم واملهارات املختلفة، لهم “القابلية لال�شتعمار”14

1671م  1831 على الن�شخة املطبوعة يف روما �شنة  “ريجارد واط�شن” يف لندن �شنة  الكتاب املقد�س، طبعة   
12

ملنعة الكنائ�ش ال�رشقية، �ش 74. 

عبد الوهاب امل�شريي، مقدمة لدرا�صة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، �ش 114.  
13

اإىل ظاهرة منطلقها تدخل  املفكر اجلزائري مالك بن نبي ي�شري فيه  ا�شتعمله  القابلية لال�صتعمار: م�شطلح   
14

املعنوية  ال�شيطرة  تتم  اأن  وبعد  امل�شتعمرات،  يف  واحلركة  والفكر  للحياة  نوذجاً  اإيجاد  اأجل  من  امل�شتعمر 

واملادية ي�شبح هذا الفرد امل�شتعمر يقبل باحلدود التي ير�شمها له ال�شتعمار ويفكر داخلها، ول يخرج عليها، 

امل�شتعمر، وحينها  بها  اأقنعه  التي  تلك احلدود  وير�شم �شخ�شيته طبقاً حلدودها، بل ويدافع حتى ل تزول 

نكون هنا اأمام فرد يعاين من “القابلية لال�شتعمار”. ويف الغالب، فاإن القابلية لال�شتعمار هي ر�شوخ داخلي 

عميق لال�شتعمار، هذا الر�شوخ ناجت عن اإقناع ال�شتعمار لالأفراد امل�شتعمرين )الأهايل( بتفوقه عليهم وعدم 

قدرتهم على اإدارة �شوؤون حياتهم بدونه، ودونيتهم يف كل �شيء. كما يرى مالك بن نبي اأن القابلية لال�شتعمار 

اأي خ�شوع �شعب ما لال�شتعمار، كما قد تكون ناجتة عن �شفات  الواقعة ال�شتعمارية  قد تكون ناجتة عن 

عقلية ونف�شية تر�شخت يف اأمة معينة نتيجة ظروف و�شريورة تاريخية معينة، جتعلها تف�شل يف القيام بفعل 

املقاومة، وبالتايل ال�شعور بالدونية اجتاه الآخر املتفوق ح�شارياً، ويعتقد بن نبي اأن كثرياً من اأفراد املجتمع 

الإ�شالمي يعانون من القابلية لال�شتعمار حتى ولو كانت بلدانهم غري خا�شعة له.
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الطبيعية الكامنة يف الأر�ش، وهم عادة جمّرد رحالة ل ي�شتقّرون يف اأر�ش ما، وهم �شعب 

ل تاريخ له، فاأع�شاوؤه جزء ل يتجزاأ من الطبيعة كالثعالب والذئاب و�شائر احليوانات 

املتوح�شة، ومن ثم فال حقوق لهم، لكّل هذا فاإن وجود هوؤلء النا�ش هو وجود عر�شي، 

اأي م�شكلة وجود  الديوجرافية،  للم�شكلة  ال�رشوري و�شع حّل جذري ونهائي  ومن 

ال�شكان الأ�شليني يف الأر�ش العذراء، و�رشورة اجتثاثهم متاماً.

الإحاللية الإق�صائية15 جتاه “الغومي” العربي يف املخيال اليهودي: 

الأجنا�ش  من  وغريهم  اليهود  بني  التفريق  هو  اليهودي  الديني  املخيال  يف  الثابت 

“يهوه  الإله  اأن  يبنّي  والتلمودية  التوراتية  الدينية  الن�شو�ش  على  فالوقوف  الأخرى، 

الإحاللية  على  ترتكز  تعبدية  و�شعائر  وطقو�ش  تعاليم  اليهود  على  فر�ش  القدير” 

والإق�شائية والعنف، مّما جعل هذه ال�شمات م�شلمات ثابتة يف خميالهم الديني و�شلوكهم 

جتاه الأغيار وخ�شو�شاً العرب منهم. 

بالعودة اإىل كلمة “غومي” مبقابلها العربي “الأغيار”، فقد كانت الكلمة بادئ الأمر يف 

املخيال اليهودي تنطبق على اليهود وغري اليهود، وبعد ذلك تطورت لتعني غري اليهود 

الذّم  اإيحاءات  وتكت�شب  احلاخامات  يد  على  الوقت  مع  الكلمة  لتتطور  �شواهم،  دون 

والقدح لي�شبح معناها “الغوغاء” و“الدهماء” و“الأجنا�ش”، لتحمل اأخرياً معنى الكفر 

16
والقذارة املادية والروحية التي متيز غري اليهود.

يف  والإق�شاء  الحتقار  من  الوافر  الن�شيب 
الإ�شالمي”17  العربي  “الغومي  وياأخذ 

املخيال الديني اليهودي التوراتي والتلمودي، حيث ينطوي على العديد من األفاظ ال�شباب 

اللفظ  هذا  وي�شتعمل  احلرام”،  “ابن  اأو  الزنا”  “ابن  ومعناه  “حمزير”  اأ�شهرها  والذم 

وملعلومات اأكرث يف مو�شوع حتول “اإ�رشائيل” نحو دولة يهودية اإحاللية اإق�شائية يينية ا�شتيطانية، يرجى   
15

وتوجه  ا�شتيطانية،  يينية  يهودية  دولة  اإ�رشائيل  تر�شيخ  نحو  تنفيذي:  “ملخ�ش  غامن،  هنيدة  اإىل:  العودة 

لفر�ش احلل الأحادي،” يف تقرير “مدار” ال�صرتاتيجي )رام اهلل: املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية 

“مدار”، 2016(، �ش 24-13.
عبد الوهاب امل�شريي، الأيديولوجية ال�صهيونية )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1978(،   

16

�ش 209.

امل�شيحيون اأي�شاً لهم ن�شيبهم من القدح والذم والتحقري يف الن�شو�ش التوراتية والتلمودية، حيث يطلق لفظ   
17

“عاريل”، ومعناه قذر وكافر؛ لأنه مل جتَر لهم عملية اخلتان اأو الطهارة وبقوا على بدائيتهم املقيتة. 
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الإق�شائي  املخيال  هذا  وياأخذ  الأن�شاب،  خمتلطة  حقرية  ك�شعوب  العرب  اإىل  لالإ�شارة 

العن�رشي روافده الأ�شا�شية من اأن العربي امل�شلم مولود من “اإبراهيم” لكن عن طريق 

“هاجر” التي يعّدونها جارية اأجنبية، فكل من ينتمي اإليها منت�شب بالأ�شل، وبالتايل يعّد 
18

يف املخيال اليهودي من اأبناء احلرام “حمزير”.

اأما يف ال�شق ال�شيا�شي لهذا املخيال ف�شورة الثنائية الإ�رشائيلية - العربية تكتمل اأكرث 

“املغازلت التطبيعية” من منظور التقييم وال�شت�رشاف  �شمن �شياق حماولة ا�شتقراء 

اإىل  العودة  حني  التطبيع،  واملفاجئ؛  اجلديد  الثنائي  التما�ش  هذا  وموؤ�رشات  ملتغريات 

بـ“اأر�ش بال �شعب  القائل  ال�شهيوين  الثيو�شيا�شي  الفكر  املتداولة يف  ال�شياغات  اإحدى 

ل�شعب بال اأر�ش”، كاإيحاء وتعبري جلّي بالإق�شاء والتجاهل وحتى التحقري لالأغيار من 

ال�شعار  هذا  اأن  واملالحظ  العرب(،  )يرت�ش  باخل�شو�ش  العرب  وهم  الأخرى  الأجنا�ش 

ق�شم  كل  ي�شتخدم  مت�شاويني  ق�شمني  اإىل  ينق�شم  فهو  ال�شاحر،  اللّفظي  بتنا�شقه  يتّ�شم 

القدر نف�شه من الكلمات، وكلمة “بال” يف الق�شمني هي املركز الثابت والعن�رش امل�شرتك، 

وما يتحرك هو كلمتا “الأر�ش” و“ال�شعب”، فيتبادلن مواقعهما متاماً كما يتبادل اليهود 

 اإىل املركز واأر�ش الأجداد، يف 
والعرب مواقعهم، حيث ينتقل اليهود من “الديا�شبورا”19

حني ينتقل العرب والفل�شطينيون من املركز اإىل الديا�شبورا )ال�شتات(.

املتعفن،  واحلكم  والفجور،  بالّركود،  والفل�شطينيون  العرب  اتهم  املخيال  هذا  وفق 

والف�شاد، والنفاق، واملجتمع الكاذب، واأعداء احل�شارة واملدنية والتطور، بعك�ش اليهود 

اإىل م�شتوى  العربي  لذا فلن ي�شل  واإقامة حكومة حديثة،  “التقدم”  الذين كانوا يعنون 

 
20

هناك، البقاء  ينوي  وهو  القمة  يف  دائماً  اليهودي  و�شيبقى  اليهودية  الطبيعية  املوهبة 

التوراتية  الن�شو�ش  يف  القدير”  “يهوه  اأقرها  التي  الب�رشية  املعادلة  تعديل  يجب  لذلك 

باإعطاء اليهودي مكانته املوعودة الثابتة بجعله يف املركز ومن ثم ي�شبح العامل كله فراغاً 

ال�شوريني،  العلماء  رابطة  موقع  الأخرى،  الأمم  اليهود  احتقار   - والُغوييم  اليهود  دولة،  علي  حممد   
18

2018/12/31، انظر: https://islamsyria.com/site/show_articles/442 )اطلع عليه يف 2021/2/22(

الديا�صبورا اأو ال�صتات: م�شطلح يطلق على اأماكن تواجد �شعوب مهاجرة من اأوطانها يف مناطق خمتلفة من   
19

العامل لي�شبحوا م�شتتني فيها كمجموعات متباعدة، ويتفاعلون فيما بينهم مبختلف الو�شائل للتن�شيق ملحاولة 

العودة اإىل اأوطانهم. ومن الأمثلة على �شعوب تعي�ش يف ال�شتات: الآ�شوريون، وال�رشيان، والكلدان، واليهود. 

ريجينا ال�رشيف، ال�صهيونية غري اليهودية يف اإجنلرتا وال�صهيونية العن�رشية، �ش 165.  
20

https://islamsyria.com/site/show_articles/442/
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 وبالتايل اجتثاث الفل�شطينيني والعرب من هذه الأر�ش اأ�شبح اأمراً 
21

بال تاريخ اأو ب�رش.

اإقامة دولة يهودية خال�شة ل  “عبادة”، بغية  الو�شع ت�شبح  الإبادة يف هذا  واإن  حتمياً 

ت�شوبها اأيّ �شوائب عرقية اأو ح�شارية اأخرى، ويف ذلك يذهب املفكر عبد الوهاب امل�شريي 

اإىل القول اإن �شورة العربي املتخلف �شورة مهمة يف الأدبيات ال�شهيونية، م�شتدلً على 

ذلك بالعديد من الأقوال والر�شائل فقد لحظ —ح�شبه— املفكر ال�شهيوين اآحاد هعام 

Ahad Ha’am �شنة 1891 “اأن امل�شتوطنني ال�شهاينة يعاملون العرب باحتقار وق�شوة، 

وينظرون اإليهم باعتبارهم متوح�شني �شحراويني، وعلى اأنهم �شعب ي�شبه احلمري، ل 

 
22

يرون ول يفهمون �شيئاً مما يدور حولهم”.

انطالقاً من م�شمون العتذاريات ال�شهيونية احللولية الع�شوية ال�شالفة الذكر املبنية 

على مقاربة اأن اليهودي مو�شع القدا�شة والعربي املتخلف خارجها، ومتا�شياً مع حجم 

واعتباراً  الأخرية،  العقود  يف  الإ�رشائيلي  ال�شلوك  على  التوراتي  اليهودي  الفكر  تاأثري 

للمعطيات التطبيعية الإ�رشائيلية احلالية مع بع�ش الدول العربية، يطرح الت�شاوؤل حول 

حقيقة وم�شتقبل هذه الزيجة ذات املعطيات املتناق�شة، وفق ثالثة افرتا�شات اأ�شا�شية:

اأولهما انعتاق اإ�رشائيلي مفاجئ من �شطوة العقيدة الدينية اليهودية والفكر ال�شهيوين   •
القائم على احتقار الأغيار وحرمة التعامل معهم، خميال يهودي �شهيوين قدمي/ عربي 

باملنظور القدمي.

جديدة؛  ودولية  اإقليمية  معطيات  فر�شتها  جديدة  �شهيونية  يهودية  توليفة  هناك   •
اأحدثت تطبيعاً لل�شخ�شية اليهودية اأولً، ثم م�شاراً تطبيعياً مبنياً على عهود ومواثيق 

جديدة تربطهم مبا اأمكن من العرب، خميال يهودي �شهيوين جديد/ عربي جديد.

من  انطالقاً  ف�شلها،  بذور  تركيبتها  يف  حتمل  اجلديدة  ال�شيا�شة  الزيجة  هذه  مثل  اإن   •
موؤ�رشات التناق�ش والتنافر يف تركيبتها. 

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية، جملد 1، �ش 145.  
21

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية، جملد 7، �ش 167.  
22



64

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

 ثانيًا: العهود واملواثيق التطبيعية بني �شعب الله املختار

      والأغيار يف ميزان املخيال الديني اليهودي:

ينظر اإىل م�شاألة التطبيع العربي الإ�رشائيلي يف موجته الثالثة من زوايا عدة، �شيا�شية، 

واقت�شادية، واأمنية...، غري اأن القراءة الدينية تظّل الأكرث تعقيداً وقدرة على تفكيك اأهم 

الأحوال  من  حال  باأّي  يكننا  فال  اجلديدة.  القدية  الظاهرة  هذه  وموؤ�رشات  متغريات 

التطبيعية  املنظومة  هذه  �شمن  ثنائي  اقت�شادي  اأو  اأمني  م�شار  اأي  وا�شتقراء  تفكيك 

التقارب  قنوات  تعدد  من  فبالرغم  الطرفني.  لأحد  والقيمية  الدينية  التاأثريات  عن  بعيداً 

القت�شادي والأمني ومرونتها يف كثري من الأحيان، تبقى القيم والعتقادات الدينية يف 

املجتمعات ال�رشقية الأكرث تاأثرياً يف اأي ديناميكية، �شلطوية كانت اأم �شعبية، باعتبارها 

املبلور والرافد الأ�شا�شي للمخيال اجلمعي.

ت�شري املعطيات الأولية للفعل التطبيعي العربي الإ�رشائيلي احلايل اإىل حماولة مبدئية 

اليهودي  الفكر  يطرحه  ما  التنافر  هذا  مظاهر  اأول  متنافرين.  متناق�شني  بني  للجمع 

الآخر  مع  بالعالقة  متعلقة  ومعتقدات  اأفكار  من  التلمودية  التوراتية  بالقيم  املت�شبع 

الديني  املخيال  يف  الرا�شخة  والأ�شاطري  املعتقدات  هذه  متثله  وما  والإ�شالمي،  العربي 

التجليات  ذو  احلايل  الإ�رشائيلي  ال�شيا�شي  ال�شلوك  على  تاأثري  من  ال�شهيوين  اليهودي 

الإحاللية الإق�شائية. اأما ثانيهما فهو ما يحوزه الطرف الآخر، الطرف امل�شتقبل للنكزات 

ذات  جمتمعية،  واأعراف  اأخالقية،  وقيم  دينية،  ومعتقدات  مرجعيات  من  التطبيعية، 

جتليات تكاد توافق وت�شابه الطرف الأول يف الرف�ش.

اأنه ذو �شبغة دينية خال�شة، الأوىل  الذي يبدو  اأنه يف خ�شم هذا اجلدال،  والوا�شح 

اأن يكون ت�شاوؤلنا مرتبطاً اأكرث مبدى قدرة التطبيع العربي الإ�رشائيلي، وفقاً للمعطيات 

الثيولوجية ال�شالفة الذكر، على اإيجاد عهود ومواثيق اأمنية واقت�شادية ثابتة وم�شتدامة 

بني الطرفني؟

اجتاه بناء عهد اأمني جديد للمنطقة: هل ميكن حقاً بناء الأمن يف ظّل عقيدة   .1
اأمنية اإ�رشائيلية ذات بعد ديني؟

تفرت�ش املناق�شات ال�شائدة ملو�شوع الأمن ت�شوراً موؤداه اأن اأ�شا�ش البحث يف حدود 

“اإ�رشائيل” هو التو�شل اإىل حدود تكفل الأمن ال�شامل لها، ويف اإطار هذا الت�شور تّدعي 
“اإ�رشائيل” باأن احلدود الآمنة هي بال�رشورة حدود جديدة مو�شعة �شواء اأكانت حدوداً 
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جغرافية قائمة على التو�شع الحتاليل ال�شتيطاين )ال�شفة الغربية، وه�شبة اجلولن، 

�شابقاً،  والأردن  م�رش  مع  )“ال�شالم”  معنوية  تطبيعية  حدوداً  اأم  �شابقاً...(  و�شيناء 

 وال�شودان واملغرب حالياً، ...(، وينبني املوقف الإ�رشائيلي يف 
23

وبع�ش الدول اخلليجية

24
هذا ال�شاأن على م�شتويني اأ�شا�شيني وهما:

امل�شتوى الأول: تقرير عام باأن احلدود الآمنة لـ“اإ�رشائيل” لي�شت خطوط �شنة 1967.

يف  “اإ�رشائيل”  اأمن  يف  بحث  هو  الآمنة  احلدود  باأن  اإجرائي  تقرير  الثاين:  امل�شتوى 

املجال اجليو–ا�شرتاتيجي املو�شع املوجودة فيه. 

فوبيا الأمن وهو�س البحث عن مواثيق اأمنية اإقليمية جديدة:

النت�شارات  من  فبالرغم   
25

الأمن”، “فوبيا  يعي�ش  الإ�رشائيلي  املجتمع  اأ�شبح 

مع  الأمنية  والرتتيبات  الداخلية،  الأمنية  وال�شيطرة  احلروب،  ميدانياً؛  املحققة  الكبرية 

اأن  اإل  الفل�شطينيني، والتعاون الأمني مع دول اجلوار وعلى راأ�شها م�رش والأردن...، 

لل�شالم  ب�شدة  ويفتقد  اأمن  بالال  املتنامي  ال�شعور  ي�شكنه  يزال  ما  الإ�رشائيلي  املجتمع 

الداخلي. 

حلول  اإىل  الو�شول  �رشورة  يف  التفكري  اإىل  الوقت  مع  املتزايد  ال�شعور  هذا  اأدى 

 ت�شنع الأمن، لذلك كانت الدعوة اإىل تطبيق نوذج 
26

�شلمية ذات م�شتوى مو�شع وعال،

“ال�شالم” امل�رشي الأردين الإ�رشائيلي على احلالة الفل�شطينية الإ�رشائيلية اأولً، ثم على 
ما اأمكن من الأطراف الإقليمية الأخرى ثانياً )تركيا، الدول اخلليجية...(.

بلدان اخلليج: يجمعها جمل�ش التعاون اخلليجي، ويتكّون من �شتة ممالك يف �شبه اجلزيرة العربية؛ اململكة   
23

العربية ال�شعودية، والبحرين، والإمارات العربية املتحدة، و�شلطنة ُعمان، وقطر، والكويت. تاأ�ّش�ش جمل�ش 

التعاون العربي يف 1981/5/25 بالجتماع املنعقد يف العا�شمة الإماراتية اأبو ظبي.

اتفاق  الإ�رشائيلي )منذ  الفل�شطيني  ال�رشاع  لت�شوية  ال�شهيوين  امل�رشوع  يف  الرتباط  “فك  الغرام،  جهاد   
24

اأو�شلو... درا�شة م�شتقبلية(،” جامعة اجلزائر-3-، كلية العلوم ال�شيا�شية والإعالم، معهد العلوم ال�شيا�شية 

والعالقات الدولية، 2010، �ش 147.

الفوبيا: اأو ما ي�شمى بالرهاب؛ هو رّد فعل م�شحوب بخوف مفرط وغري منطقي، يح�ّش فيه املري�ش بخوف   
25

عميق اأو ذعر عندما يواجه م�شدر هذا اخلوف اأو العامل املحفز له، ويكن اأن يكون اخلوف من مكان اأو موقف 

اأو �شيء معني، وعلى عك�ش ا�شطرابات القلق العامة، عادة ما يرتبط الرهاب ب�شيء حمدد وم�شتمر.

الإقليمي  العمق  فغياب  الإقليمي،  واملجال  الزمن  عن�رَشي  انعدام  اإىل  اإرجاعها  يكن  التخوف  هذا  هواج�ش   
26

لـ“اإ�رشائيل” �شّكل هاج�شاً اأمنياً كبرياً، مثالً: ح�شب التقديرات الإ�رشائيلية، فاإن طائرة حربية باإمكانها عبور 

كل “اإ�رشائيل” خالل اأربع دقائق، واأن ت�شل اإىل القد�ش عب غور الأردن خالل دقيقتني فقط.
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ويف هذا الإطار، �شيكون مهماً لـ“اإ�رشائيل” واأمنها ت�شكيل هيكل اأمني جديد للمنطقة 

م�شابه  حتالف  على  مبنياً  يكون  وقد  الإ�رشائيلية،  الأمنية  العقيدة  بتوجهات  مرتبطاً 

 ،North Atlantic Treaty Organization )NATO( )الناتو(  الأطل�شي  حللف �شمال 

اأي بلورة “ناتو عربي” يّكن من بناء �شبكة بينية مو�شعة للتبادل والتعاون املعلوماتي 

وال�شتخباراتي وفق قاعدة رابح/ رابح و�شمن قاعدة “ال�شالم مقابل ال�شالم”، ومِل ل 

توحيد اجلهود والقدرات الدفاعية البينية الإ�رشائيلية العربية اخلليجية وم�رش والأردن؛ 

بهدف الت�شدي للتهديدات التي تعرت�ش هذه الدول، وللمالحة الدولية عب م�شيق هرمز 

يف اخلليج العربي، وم�شيق باب املندب يف البحر الأحمر.

 ،Center for a New American Security يف درا�شة ملركز الأمن الأمريكي اجلديد

الإجماع  للدرا�شات وال�شت�شارات كان  الزيتونة  2016 وترجمها مركز  ال�شادرة �شنة 

على اأن بناء اأي نظام اأمني يف املنطقة ل بّد اأن ير على جمموعة من املبادئ الأ�شا�شية، 

27
نذكر منها:

“اإ�رشائيل”  فيه  الإ�رشائيلية وحتتفظ  للمخاوف  ي�شتجيب  الطبقات  بناء هيكل متعدد   •
بحق الدفاع عن نف�شها بنف�شها.

الدول  مع  والتهريب  “الإرهاب”  ملحاربة  امل�شرتكة  ال�شتخباراتية  اجلهود  تكثيف   •
ي�شمل  بل  والأردن،  م�رش  على  الأمر  يقت�رش  ل  بحيث  )املطبّعة(،  املعتدلة  العربية 

الإمارات، والبحرين، واملغرب، وال�شودان اأي�شاً، بل وي�شمل اأي�شاً ال�شعودية، وقطر، 

ودول خليجية اأخرى لها اأجهزة ا�شتخباراتية قوية وم�شالح م�شرتكة مع “اإ�رشائيل” 

يف مواجهة اإيران و“الإرهاب”.

اأمني �شامل للحدود ل يقت�رش على ال�شياج احلدودي، بل ي�شمل  �رشورة بناء نظام   •
اأي�شاً حواجز اإ�شافية وجم�ّشات لر�شد احلركة،... .

بناء عمليات م�شرتكة متعددة الأطراف، مع و�شع اآليات لتبادل املعلومات بحيث يكون   •
اجلي�ش الإ�رشائيلي على درجة عالية من الإحاطة مبجريات الأمور.

اإيالن جولدنبج واآخرون، تعزيز احلوار: نظام اأمني حلل الدولتني، �شل�شلة ترجمات الزيتونة )80(، مركز   
27

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، متوز/ يوليو 2016، �ش 16.
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ويف هذا اجلانب بالذات، يجد املطبّعون التقليديون واجلدد جمالً للمناورة والت�شويق 

اإبراز  خالل  من  الإ�رشائيلي؛  العربي  الأمني  للتطبيع  والإعالمي  وال�شعبي  ال�شيا�شي 

التهديدات الإيرانية اإىل الواجهة، وترويج العتقاد اأن ال�رشاكة الأمنية العربية، الإ�شالمية 

ال�شنية، الإ�رشائيلية، اليهودية ال�شهيونية، هي ال�شبيل الوحيد ملواجهة اخلطر الإيراين، 

ال�شيعي، امل�شرتك.

اأهمها البعد  اأبعاد  اأن تكون مبناأى عن عدة  اأمنية ل يكن  اأو عقيدة  اأي توجه  اأن  بيد 

الديني، وتبعاً ملا مّت التطرق اإليه يف العنا�رش ال�شابقة من تاأثري مف�شلي للبعد الديني على 

اإىل  الإطار  الإ�رشائيلي، نتجه يف هذا  الفعل وال�شلوك  اليهودي وانعكا�شاته على  املخيال 

ا�شتقراء البعد التوراتي يف املنظور الأمني الإ�رشائيلي، وتاأثريه على اأي عقد اأو عهد اأمني 

جماعي �شمن �شياق موجة التطبيع العربي الإ�رشائيلي احلايل ال�رشيح اأو اخلافت؟ اأو 

بالأحرى، هل حقاً يكن لـ“اإ�رشائيل” اإقامة عهد اأمني م�شرتك مع املطبّع العربي بعيداً 

عن تاأثريات املخيال الديني التوراتي التلمودي واإ�شقاطاته؟

التطبيع الأمني الإ�رشائيلي العربي: �صدام املنظور ال�صيا�صي باملنظور الديني: 

نلتم�ش  حني  �شادماً  يكون  لن  الأمر  اإن  القول  اإىل  احلميد  عبد  مهند  الباحث  يذهب 

ال�شتعالئية الإق�شائية داخل الن�شو�ش التوراتية والتلمودية، تلك الن�شو�ش التي تدعو 

اإىل تف�شيل اليهودي ونبذ الأغيار من خالل اإ�شهابها يف تناول مو�شوع الأمن واحلرب 

ومواجهة الأعداء والعالقة معهم، وفيها يتم اأي�شاً قراءة العهد القدمي قراءة قومية اإىل حّد 

 فالعهد القدمي حافل بالق�ش�ش 
28

الّدعاء اأن الأغيار هم العرب والفل�شطينيون بالتحديد.

اخليالية التي تنبذ التعامل مع الأغيار وو�شع الثقة فيهم. بل من كمال التقرب اإىل “يهوه 

الأ�شطوري  الإبادة، ووفق هذا املخيال  اأو  العبادة معاملتهم بالحتقار  القدير” وح�شن 

ت�شبح الإبادة يف حقهم عبادة. فكيف يا ترى يكن بناء منظومة اأمن جماعية وفق هذه 

التوليفة؟

اأي�شاً موؤكدة على حترمي العهود مع  ومن ناحية ثانية جاءت ن�شو�ش العهد القدمي 

البحر  اأر�شكم من  “واأجعل حدود  ما ن�شه  الأخرى، حيث ورد يف �شفر اخلروج  الأمم 

اإىل الفرات �شمالً، واأ�شلم  الأحمر جنوباً اإىل البحر املتو�شط غرباً، ومن ال�شحراء �رشقاً 

اآخر: عوامل القوة واملقاومة - وال�صعف واخل�صوع )رام اهلل:  اخرتاع �صعب وتفكيك  مهند عبد احلميد،   
28

املركز الفل�شطيني لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية )م�شارات(، 2015(، �ش 37. 



68

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

لآلهتهم  ول  لهم  تقطعوا  ل  وجوهكم.  اأمام  من  فتطردوهم  الأر�ش  �شكان  اأيديكم  اإىل 

عهداً، ول يقيموا يف اأر�شكم لئال يجعلوكم تخطوؤون اإيلّ فتعبدون اآلهتهم ويكون ذلك لكم 

29
�رشكاً”.

اأنتم مزمعون  اإلهكم الأر�ش التي  اأدخلكم الرب  “واإذا  وجاء يف �شفر التثنية ما ن�ّشه 

والأموريني،  واجلرجا�شيني،  كاحلثيني،  اأمامكم  من  كثرية  اأمماً  وطرد  متتلكوها،  اأن 

والكنعانيني، والفريزيني، واحلويني، واليبو�شيني، وهم �شبعة �شعوب اأعظم واأكرث منكم، 

30
واأ�شلمهم اإىل اأيديكم و�رشبتموهم فاجعلوهم حمّرمني عليكم، ل تقطعوا معهم عهداً”.

اليهودي  الإدراك  طبيعة  والتلمود؛  التوراة  يف  كثرية  واأخرى  الن�شو�ش  هذه  توؤكد 

بتاريخه  الآخر  اإلغاء  على  املبنية  الأمن  حدود  على  القائم  الإ�رشائيلي  ال�شهيوين 

وجغرافيته، واأن اأمن اليهودي يفر�ش بالقوة ول يطلب اإل يف حالة ال�شعف التي يجب اأن 

تبقى يف حكم ال�شاذ واملوؤقت. 

املخادعة  �شبيل  على  ا�شتثناء  اأجازه  كان  واإن  احلكم،  هذا  كذلك  التلمود  اأكّد  وقد 

اأبرم  اإذا  العهد  “اإن  بقولهم:  الآخرين  مع  العهد  م�شاألة  التلموديون  ويف�رّش  واملراوغة، 

يجب اأن يبم بني طرفني متكافئني، وملا كان الأممي )الأغيار( ل ي�شاوي اليهودي فاإنه 

ل يحق لليهودي اإبرام عهد معه، وحتى لو اأبرم عهداً بظرف فهو يف حّل منه عندما يزول 

]اإل[ عندما يكون  اأن يبم معاهدة  لليهودي  ال�رشعية ل يكن  الوجهة  اإذ من  ال�شبب، 

31
�شعيفاً، ويجب اأن يلغيها عندما يكون قوياً”.

ومن خالل هذه الن�شو�ش نالحظ مركزية ال�رشدية الدينية التوراتية الإق�شائية جتاه 

الآخر، ويزداد هذا الإق�شاء املمزوج بالفوبيا اأكرث، عندما يتعلق الأمر بالّدعاء باإمكانية 

بناء هيكل تعاون وارتباط اأمني مع اجلانب العربي، مبنظور �شيا�شي واقت�شادي بعيداً 

عن الدين، اإذ اأنه مبجرد اأن ن�شع اأنف�شنا بعيداً عن الدين، قريباً من الإدراك ال�شيا�شي، 

فاإن املنطق والتجارب ال�شابقة ت�شري اإىل اأن “اإ�رشائيل” ت�شع م�شاألة الأمن �شمن نطاق 

“املقّد�ش”، اإذ ي�شتحيل اأن ت�شارك اأي م�شوؤولية اأمنية مع طرف خارجي.

العهد القدمي، �شفر اخلروج 23، 33، 35.  
29

العهد القدمي، �شفر التثنية 7/2.3.  
30

الأرقم الزعبي، حقائق عن اليهودية )بريوت: الدار املتحدة للطباعة، 1990(، �ش 51.   
31
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وهذا ما اأ�شار له مركز الأمن الأمريكي اجلديد يف درا�شة له �شنة 2016 بالقول اإنه عندما 

املتحدة  الوليات  بها  تقوم  جهود  اأي  الإ�رشائيليون  يرف�ش  الأمن  مب�شاألة  الأمر  يتعلق 

الأمريكية واأوروبا وحتى حلف الناتو لتوفري الأمن لها، فكيف يكونوا م�شتعدين لو�شع 

32
ثقتهم فيما يتعلق بعنا�رش اأ�شا�شية من اأمنهم بجريانهم العرب، الأغيار املطبّعني.

اجتاه بناء ميثاق اقت�صادي م�صرتك: هل ميكن لالقت�صاد اأن يتجاوز القيم   .2
الدينية املتناق�صة؟:

الأيديولوجي  العامل  اأن  النظرية؛  الناحية  من  يبدو  القت�شاد  عن  احلديث  حني 

والثيولوجي بالتحديد مل يعد املتحكم الرئي�شي يف ديناميكية التطبيع العربي الإ�رشائيلي 

العديد  الذي فر�شته  العامل القت�شادي  اإذ يبدو جلياً طغيان  ال�شابقة،  العنا�رش  كما يف 

اأخرى لنطاق  من امل�شالح والحتياجات ال�شرتاتيجية اجلديدة، التي ر�شمت م�شارات 

التطبيع  اأطروحات  على  مبنية  العرب،  وجريانها  “اإ�رشائيل”  بني  وم�شتواه  التفاعل 

ال�شامل. 

م�رشوعه  يف   Shimon Peres برييز  �شمعون  ترجمها  امل�شارات  هذه  نواة  اأوىل 

ال�رشق الأو�شط اجلديد الذي ل يتوقف—ح�شب ت�شوره—عند حدود اإقامة امل�رشوع 

النموذج  يت�شكل وفق  اقت�شادي  اإقليمي  نظام  تاأ�شي�ش  ذلك نحو  يتعدى  بل  ال�شيا�شي، 

الأوروبي، مع بناء هيكل متكامل من الهيئات واللجان الإقليمية والفنية والخت�شا�شية، 

حتقيق  اأولوية  على  توؤكد  اأوىل  مرحلة  مرحلتني:  على  م�رشوعه  طرح  قد  جنده  ولذلك 

اتفاق لـ “ ال�شالم” مع الدول العربية، فيما تاأتي مرحلة ثانية تركز على �رشورة اإطالق 

مفاو�شات ثنائية مع كل دولة عربية على حدى، تنتهى بتطبيع كامل و�شامل معها، مع 

 وهنا يكن 
33

تاأكيده على اأن اأي مقاربة لن تكون ناجحة اإذا مل تغلّف بالرخاء القت�شادي،

اقت�شادية براجماتية مفادها: الإ�رشائيلي يف مقاربة  املنظور  اإن برييز قد خّل�ش   القول 

رخاء  بدون  حقيقي  �شالم  ول  حقيقي،  �شالم  دون  املنطقة  يف  اقت�شادي  رخاء  “ل 
بحاجة  �شتبقى  اأموالها  وروؤو�ش  برثواتها  العربية  الدول  اأن  ذلك  م�شتدام”،  اقت�شادي 

ملحة للعقل واملعرفة اليهودية، واأن تكاملهما الإيجابي هو فقط من يقود اإىل ذلك. 

اإيالن جولدنبج واآخرون، تعزيز احلوار: نظام اأمني حلل الدولتني، �ش 8.  
32

حلمي حممد  ترجمة  اجلديد،  الأو�صط  ال�رشق  برييز،  �شمعون  اإىل:  العودة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد   
33 

عبد احلافظ )الأردن: الأهلية للن�رش والتوزيع، 1994(.
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ال�شرتاتيجية  هذه  اأي�شاً   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  تبنى  وقد 

الباجماتية القت�شادية القدية ب�شورة جديدة، بعد ما يقارب العقدين من الزمن، حني 

اأ�شار يف مقال له يف جملة الإيكونومي�شت The Economist يف كانون الثاين/ يناير 2018 

العديد  اأن  راأى  حيث  املعرفة،  على  القائم  لالقت�شاد  مثالً  اأ�شبحت  “اإ�رشائيل  اأن:  اإىل 

اإليها كعدو بل كحليف ل غنى عنه يف املعركة امل�شرتكة  من الدول العربية حالياً ل تنظر 

�شّد الإ�شالم املت�شدد، والأهم من ذلك اأنها ت�شعى اإىل التكنولوجيا الإ�رشائيلية مل�شاعدة 

35
 باعتبارها ال�رشيك اجلديد املوثوق للحكومات العربية يف طريق الرخاء.

34
اقت�شاداتها”،

“اإ�رشائيل”  بني  والقت�شادي  التجاري  التطبيع  ن�شق  تنامى  فقد  ذلك،  على  وعطفاً 

والدول العربية بو�شوح خالل ال�شنوات الأخرية، فوفق بيانات دائرة الإح�شاء املركزية 

الإ�رشائيلية )Central Bureau of Statistics )CBS يف اأيلول/ �شبتمب 2016، فقد قّدر 

اأ�شواق منطقة ال�رشق الأو�شط  اإىل  اإجمايل ال�شادرات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات 

اأكرث من مليار دولر للدول  اأمريكي، من بينها  7 مليارات دولر  اإفريقيا بنحو  و�شمال 

اإفريقيا نحو7% من  الأو�شط و�شمال  ال�رشق  اأ�شواق منطقة  العربية، ومثلت  اخلليجية 

36
اإجمايل ال�شادرات، و6% من اإجمايل الواردات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات.

ويف هذا اجلانب يبدو نتنياهو مطمئناً وواثقاً من جناح امل�شار القت�شادي للتطبيع، 

بحيث يبدو اأنه ل يويل اأهمية كبرية لدور العوامل الأيديولوجية—الدينية حتديداً—يف 

اإعاقة تبلور عالقات اأكرث عمقاً واتزاناً وا�شتدامة بني الطرفني، بالرغم من وجود مفارقة 

اأن امل�شار ال�شيا�شي الإ�رشائيلي يف ال�شنوات الأخرية يجنح بو�شوح باجتاه احلكومات 

واأن 
37

اليمينية احلريدية املتطرفة، ذات الرتكازية املفعمة باليوتوبيا الدينية “امل�شيانية”،

كاليف جونز ويويل جوزان�شكي، الإخوة الأعداء: “اإ�رشائيل” وممالك اخلليج، �شل�شلة ترجمات الزيتونة )84(،   
34

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2020، �ش 3.

من�شور اأبو كرمي، “احلل الإقليمي من منظور الأحزاب الإ�رشائيلية يف �شوء التحولت الإقليمية،” يف يا�شمني   
35

حلمي العايدي، اأثر ال�صالم القت�صادي على ال�رشاع العربي ال�صهيوين )برلني: املركز الديوقراطي العربي 

للدرا�شات ال�شرتاتيجية والقت�شادية وال�شيا�شية، 2019(، �ش 138.

موقع  موقف،  تقدير  �شل�شلة  ودوافعه،  مظاهره  اإ�رشائيل:  مع  العربي  التطبيع  ال�شيا�شية،  الدرا�شات  وحدة   
36

املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شيات، 2020/6/21، انظر:

 https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-  

with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf )2021/2/27 اطلع عليه يف(

يكن  املعلومات  من  ملزيد  واملعتق.  واملخل�ش  البطل  معنى  وياأخذ  املنتظر،  امل�شايح  اأو  امل�شيا  اأو  امل�صيانية:   
37

العودة اإىل كتاب: اآ�شيا �شكريب، امل�صيانية يف الفكر الديني اليهودي واأثرها يف امل�صيحية واحلركات الدينية 

املعا�رشة )اجلزائر: األفا للوثائق، 2019(.

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
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اأ�شبح  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  وال�شعبي،  الر�شمي  الإ�رشائيلي  الإدراك 

ذلك  على  دليل  اأكب  ولعّل   
38

جداً، كبرية  بدرجة  الالهوتية  التوراتية  ال�رشديات  حبي�ش 

قانون “يهودية الدولة” وما ت�شمنه من تعريف للدين بالقومية والقومية بالدين.

بالعتبارات  �شيا�شاتها  تاأثرت  كلَّما  يهودية؛  اأكرث  اأ�شبحت  كلما  “اإ�رشائيل”  اأن  بيد 

الأيديولوجية اليهودية اأكرث من تاأثرها بامل�شالح القت�شادية، وبالتايل ل يكن جتاهل 

حم�شن  يرى  ذلك  ويف  القت�شادية.  “اإ�رشائيل”  �شيا�شات  على  اليهودية  الدِيانة  تاأثري 

ظنّت  التي  العربية  الأنظمة  اأن  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  مدير  �شالح 

اإن جوهر امل�رشوع ال�شهيوين مبني  اإذ  اأن حبل جناتها بيد الإ�رشائيليني كانت خاطئة، 

اأ�شا�شاً على بقاء البيئة العربية الإ�شالمية �شعيفة مفككة متخلفة، ولأن احلالة النه�شوية 

القت�شادية  املعطيات  فحتى   
39

وجودياً. خطراً  له  بالن�شبة  تعني  الأمة  يف  احلقيقية 

اإن  اإذ  والريبة،  ال�شك  مواطن  من  الكثري  تكتنفها  القرن”  “�شفقة  م�رشوع  يف  الواردة 

على  الكارثية  النعكا�شات  تغطي  اأن  يجب  ل  احلينية  ال�شتثمارية  العرو�ش  جاذبية 

الأمريكية  الإ�رشائيلية  الهيمنة القت�شادية  العربية م�شتقبالً، ونق�شد هنا  القت�شادات 

على القت�شاديات العربية.

ويف ذلك يذهب عبد الوهاب امل�شريي اإىل القول:

اإن التطبيع يقود اإىل رفع املقاطعة العربية عن اإ�رشائيل وفتح اأ�شواق املنطقة 

الطاقات  تكامل  اأ�شا�ش  على  اأو�شطية  ال�رشق  ال�شوق  و�شتقوم  ب�شائعها.  اأمام 

القت�شادية وتق�شيم العمل بني النفط العربي، واملياه الرتكية، والكثافة ال�شكانية، 

وال�شوق امل�رشية، واخلبة واملهارة واملعرفة الإ�رشائيلية، وحتّل م�شكلة املياه 

يف اإ�رشائيل باإقامة م�شاريع م�شرتكة ل�شتثمار مياه الأنهار الكبى يف املنطقة. 

“اإ�رشائيل  ويحقق  لإ�رشائيل  الأمن  يحقق  �شوف  الذي  هو  امل�رشوع  وهذا 

العظمى” التي لن حتكم الفل�شطينيني فقط بل �شتحكم العرب جميعاً، وتتحقق 

ال�شعب  وتدجني  وثرواتها،  املنطقة  كامل  على  والرتبع  والهيمنة  ال�شيطرة  لها 

العربي وتطويعه، وتخريب الن�شيج الجتماعي والقت�شادي يف العاملني العربي 

والإ�شالمي، وهذا تاأكيد ا�شتمرارية م�رشوعها الأ�شا�شي القائم على التو�شع.

رائد دحبور، “ال�شهيونية وجدلية التنوع الفكري - طبيعة اجلذور الفكرية لليمني ال�شهيوين،” جملة ق�صايا   
38

اإ�رشائيلية، املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 69، 2018، �ش 76.

تطور التطبيع العربي الإ�رشائيلي  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات،  ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز   
39

مركز  )بريوت:   27 معلومات  ملف  �شل�شلة   ،2020/10/26-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره 

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020(، �ش 528.
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وانعكا�شاته الإ�شرائيلي  العربي  التطبيع  دللت   ثالثًا: 

       على م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية:

يكن معاجلة دللت التطبيع العربي الإ�رشائيلي وتاأثرياته على الق�شية الفل�شطينية، 

وانعكا�شاته املبا�رشة وغري املبا�رشة على م�شتقبل احلل الفل�شطيني؛ من خالل ا�شتقراء 

خمرجات امل�شار التطبيعي يف اإطار ال�شياق الذي جاء فيه، و�شمن منظومة وبنية ال�رشاع 

ب�شفة عامة، وذلك وفق اجتاهني:

الدللت يهودية:  دولة  بـ“اإ�رشائيل”  �صمني  عربي  كاإقرار  التطبيع   .1 
             والنعكا�صات:

بداية، يالحظ الرتباك املفاهيمي يف الطرح الإ�رشائيلي لفكرة “يهودية الدولة”، حيث 

يبدو جلياً ت�شابك املفاهيم واختالف التف�شريات وتباين الإ�شقاطات ال�شيا�شية، ويتجلّى 

ذلك يف ت�رشيح ت�شيبي ليفني Tzipi Livni يف 2010/5/27 قائلة: “كلنا ندافع عن فكرة 

دولة اإ�رشائيل يف العامل ون�رشح للجميع اأننا دولة يهودية وديوقراطية، لكن كيف يكن 

اأن ننا�شل يف �شوارع العامل �شعياً نحو دولة ال�شعب اليهودي، يف حني اأننا مل نعرف حتى 

اأو  اليهود”  “دولة  نف�شه؛  املعنى  لها  لي�ش  الدولة”  فـ“يهودية  هي”.  ما  بيننا  فيما  الآن 

“الدولة اليهودية الديوقراطية”  اأن  لـ“ال�شعب اليهودي”، كما  “اإ�رشائيل” دولة قومية 
تاأخذ اأبعاداً و�رشوطاً اأخرى يجب اللتزام بها، فلكل من هذه ال�شطالحات اإ�شقاطاتها 

40
على الواقع وامل�شتقبل.

الأيديولوجي  الفكر  يف  ومرجعي  جوهري  �شوؤال  اإىل  الرتباك  هذا  مكمن  يرجع 

تعريفاً  اليهودي  يعّرف  وهل  اأ�شالً؟،  اليهودي  هو  من  مفاده:  اليهودي  وال�شيا�شي 

 قومياً اأم تعريفاً دينياً؟، اأي: هل نريد دولة يهودية باملفهوم الديني اأم باملفهوم القومي؟

اأم خليطاً بني الثنني؟

هنيدة غامن، عن العرتاف باإ�رشائيل “دولة يهودية”، موقع عرب 48، 2012/5/18، انظر:  
40

https://www.arab48.com )اطلع عليه يف 2021/2/25(   
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ويف ذلك ت�شيف هنيدة غامن قائلة اإن: 

حمل  �شّكل  له  القومي  والتعريف  لليهودي  الديني  التعريف  بني  ال�رشاع 

وفيما  ككل.  الإ�رشائيلي  امل�شتقبل  وجه  على  اأثره  ترك  م�شتمر  و�رشاع  نزاع 

راأى التعريف الأرثوذك�شي )الديني( يف اليهودية انتماًء دينياً يف الأ�شا�ش، فاإن 

مع  والثقايف،  الإثني  النتماء  نحو  بالتعريف  الذهاب  حاول  القومي  التعريف 

العرتاف بالبعد الديني. وقد �شهدت العقود املتعاقبة بعد اإقامة اإ�رشائيل توتراً 

بني تيارات اأيديولوجية خمتلفة حتاول اأخذ التعريف نحو ما تريد، حيث يبدو 

اليوم اأن الفروق اأخذت يف التقل�ش باجتاه قبول التعريف الأرثوذك�شي اأكرث من 

41
القومي.

ويكن اإرجاع هذا الإ�شكال بني التيار املتدّين والعلماين؛ اإىل اإ�رشار العلمانيني على 

تو�شيع مفهوم اليهودي لزيادة اأعداد الهجرة اإىل “اإ�رشائيل” لت�شمل كل الأطياف، يف حني 

ي�رّش املتدينون على املحافظة على النقاء اليهودي من الأغيار، يق�شد هنا باخل�شو�ش 

الأغيار من املكون العربي املحيط بـ“اإ�رشائيل”، “كو�شيلة للو�شول اإىل الدولة اليهودية 

يرى  الذي  اليهودي؛  الديني  املخيال  �شطوة  اأكرث  يبز  وهنا  �شوائبهم”.  من  النقية 

ب�رشورة احلفاظ على النقاء اليهودي وعدم الختالط مع العرب الذين يرون فيهم اأقل 

منزلة، فاأي توجه —ح�شبهم— نحو التما�ش ال�شيا�شي والثقايف والديني، التطبيع، هو 

تهديد للجن�ش اليهودي و�شفائه ونقائه، فمن الواجب احلفاظ على النقاء التزاماً مبا ورد 

يف العهد القدمي، التوراة، والتلمود.

�رشعان ما انتقل النقا�ش الداخلي حول من هو اليهودي؟ من نقا�ش يهودي – يهودي 

اإىل نقا�ش عام؛ نقا�ش يهودي – فل�شطيني، ما هي الدولة اليهودية؟، وهل تعّرف تعريفاً 

اإذا كانت م�شاألة  اأنه  اإىل  الإ�شارة  اأم مزيجاً بني ذلك؟ وهنا جتب  اأم تعريفاً قومياً؟  دينياً 

اجلدال الداخلي اليهودي لي�ش لها اآثار وانعكا�شات كبرية على الفل�شطينيني والعرب، فاإن 

النقا�ش الثاين ي�شّكل تاأثرياً مبا�رشاً وم�شريياً عليهم.

ق�صايا  “من هو يهودي”،” جملة  اإ�شكالية تعريف  كـ“دولة يهودية وديوقراطية”،  “اإ�رشائيل  هنيدة غامن،   
41

اإ�رشائيلية، املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 39-40، 2010/1/30، �ش 10.
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التطبيع والعرتاف: اأي عالقة؟ 

يعني التطبيع ب�شفة اآلية اعرتاف الدول العربية املطبّعة بـ“اإ�رشائيل” دولة يهودية، 

 - الإ�رشائيلي  الدعاء  من  وبالرغم  معاً،  والديني  القومي  ال�رشاع  بنية  دمج  وبالتايل 

والطرح  الديني  املرّكب  من  واأبعد  اأكب  هي  اليهودية  القومية  اأن  البداية  يف  ال�شهيوين 

العرتاف  على  يحيل  ل  التطبيع  فاإن  عليه،  تقت�رش  ل  لكنها  حتتويه  اإنها  بل  التوراتي، 

بالبعد الديني فح�شب، واإنا يقود اإىل الإقرار العربي باحلق التاريخي اليهودي، ومن ثم 

الإقرار اآلياً و�شمنياً بالرواية اليهودية يف هذا املجال.

ال�شكان  هم  اليهود  اأن  على  التاأكيد  البداية  يف  حتاول  كانت  الرواية  هذه  اأن  بيد 

 ثم �رشعان ما مّت مزج البُعد القومي بالبُعد الديني من 
42

الأ�شليون لتلك الأر�ش ك�شعب،

خالل مفهوم الأر�ش املوعودة، حيث يدعي اليهود اأن فل�شطني هي الأر�ش التي اأعطاهم 

اإياها “يهوه القدير” الرب، م�شتندين يف ذلك اإىل تبيرات توراتية وتلمودية.

اأو مرحلة المتزاج بينهما يف  اليهودية كديانة وكقومية،  اأ�شبقية  الغو�ش يف  وبدون 

اأطروحة التطبيع والعرتاف بـ“يهودية الدولة”، فاإن هذا العرتاف يعني يف عموميته ما 

43
يلي:

اأ. الإقرار بالرواية اليهودية باإ�صكالتها التاريخية والقانونية: فمو�شوع التطبيع 

الكامل  بالعرتاف  اأي�شاً  يرتبط  واإنا  “اإ�رشائيل”،  بوجود  بالإقرار  فقط  يتعلق  ل 

باأطروحتها وروايتها التاريخية والدينية وال�شيا�شية حول ال�رشاع عامة؛ ال�شتيطان، 

والنكبة، والنك�شة، والالجئني، والقد�ش، واحلدود، واملفاو�شات... .

الأبرتهايدي  الحتاليل  الإحاليل  الإ�رشائيلي،  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  اأن  ذلك  يعني 

يف فل�شطني �شي�شبح عبارة عن ت�شحيح تاريخي، واأن الوجود الإ�رشائيلي ال�شتيطاين 

الأزمان  يف  منهم  اغت�شابه  مّت  تاريخي  حلق  ا�شرتداد  �شوى  لي�ش  فل�شطني  يف  اليوم 

وهو ما تنفيه كل الدرا�شات والأبحاث الأنرثوبولوجية اإىل حّد الآن، كما مل يتمكن اليهود من اإثبات ذلك على   
42

مّر عقود من احلفريات والتنقيب خ�شو�شاً يف اأور�شليم )القد�ش( حول اأي دلئل تاريخية اأنرثوبولوجية تثبت 

مزاعمهم )الهيكل املزعوم(.

مراآة  على  ودللته  اليهودية  الدولة  مطلب  انعكا�ش  عن  يهودية:  كدولة  اإ�رشائيل  “تكري�ش  �شلحت،  اأنطوان   
43

الفل�شطيني  املركز  )عّمان:  اليهودية  الدولة  معنى  يف  واآخرون،  غامن  هنيدة  يف  الإ�رشائيلية،”  القراءات 

للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، 2011( �ش 148.
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تكتمل  النحو  هذا  وعلى  هام�شياً،  وجوداً  الفل�شطيني  الوجود  بذلك   في�شبح 
44

الغابرة،

الرواية الدينية التوراتية اليهودية مدّعمة باملزاعم القومية والتاريخية لت�شنع �شيناريو 

يف  العربية  واملنطقة  فل�شطني  وجغرافيا  تاريخ  تعديل  ا�شرتاتيجية  على  مبني  �شيا�شي 

عمومها، املا�شي اليهودي يف ال�شتات، وبناء اأفق م�شتقبل جديد على املرجعية اجلديدة 

القائمة على ت�شورات ال�رشق الأو�شط اجلديد، املنّظر له منذ ت�شعينيات القرن الع�رشين 

من طرف �شمعون برييز.

اإ�رشائيل”  بـ“يهودية  العربي  والعرتاف  لالإقرار  �شمنياً  املولّد  التطبيع  هذا  اأن  بيد 

لـ“اإ�رشائيل”  الد�شتورية  الطبيعة  يخ�ّش  فيما  �شواء  الت�شاوؤلت؛  من  العديد  يثري 

التي �شيتم  الدولة  الديوقراطية. فهل  الطبيعة  اأم  الأبارتهايدي  التوجه  امل�شتقبلية، بني 

العرتاف بها على اأنها دولة ال�شعب اليهودي مبعنى اأن مواطنيها هم اليهود فقط؟، اأم اأن 

بها مواطنني من الدرجة الأوىل وهم اليهود ومواطنني من الدرجة الثانية وهم العرب؟، 

اأم اأن لهذا املفهوم مبتغًى اآخر؛ وهو العرتاف النهائي باأن فل�شطني احلالية والكثري من 

الأرا�شي العربية غري مقيّدة احلدود هي الأر�ش التاريخية لليهود التي فقدوها يف زمن 

من  عقب  على  راأ�شاً  الأو�شاع  �شيقلب  الذي  املو�شوع  وهو  اإليها،  وعادوا  الأزمان  من 

الناحية التاريخية والقانونية.

امل�رشوع  فيه  ي�شبح  الذي  بال�شورة  ال�صتيطاين:  ال�صتعماري  البعد  اإلغاء  ب. 

ال�شفة  ت�شقط  وبالتايل  الأجداد،  اأر�ش  اإىل  عودة  املنطقة  يف  الإ�رشائيلي  ال�شتيطاين 

املنطلق  هذا  ووفق  النكبة،  حول  والأخالقية  القانونية  امل�شوؤوليات  وكل  ال�شتعمارية، 

مواطنني  جمرد  العرب  والفل�شطينيون  الأ�شليون،  هم  املهاجرون  امل�شتوطنون  ي�شبح 

من درجة ثانية اأو اأقل، اأو اأقلية يجب التعامل معها وفق الظروف والأحوال.

الأبارتهايدي  الإحاليل  الحتاليل  ال�شتيطاين،  ال�شتعمار  ي�شبح  الإطار  هذا  ويف 

م�شوؤوليات  كل  مبا�رشة  ت�شقط  اأي  تاريخي،  ت�شحيح  حركة  جمرد  ال�شهيوين 

ال�شتيطان، واملجازر، والإبادة، والتهجري، والتقتيل على مّر العقود املا�شية.

اأكرث ما يوؤكد هذه النظرة الثابتة يف املخيال الديني وال�شيا�شي اليهودي اإىل حّد اليوم؛ ورود وثيقة “اإعالن قيام   
44

ال�شتعمار  من  ال�شتقالل  على  كاإيحاء  اإ�رشائيل”،  ا�شتقالل  “وثيقة  بت�شمية   1948/5/14 يف  اإ�رشائيل”  دولة 

العربي الفل�شطيني.
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ج. تقوية ال�صبغة الدينية لل�رشاع: فالتطبيع يقود �شمنياً اإىل العرتاف والإقرار 

تّبر  التي  التلمودية  واخلرافات  والأ�شاطري  التوراتية  الن�شو�ش  مبختلف  املبا�رش 

ال�شلوكيات ال�شيا�شية احلالية، مما يعطي القوة اأي�شاً للتيار ال�شتيطاين اليهودي الديني 

منه اأو العلماين لتبير ال�شتيطان، وفق مقولة اأحد املوؤ�ش�شني الأوائل لل�شهيونية: “اإن 

جماعة ل توؤمن باهلل )اليهود وال�شهاينة العلمانيون( تطالب بالأر�ش التي منحت لها من 

اهلل )اأر�ش امليعاد(”.

وتزداد ال�شورة و�شوحاً حني ا�شتقراء مكنونات املخيال الديني اليهودي الّدال باأن 

اأن العديد من الن�شو�ش الدينية تبنّي  ال�رشاع �رشاع وجود ولي�ش �رشاع حدود، ذلك 

مبا ل يدع جمالً لل�شك الوعد الإلهي القطعي واحل�رشي “يهوه القدير” للن�شل اليهودي 

بامتالك الأر�ش الفل�شطينية والعربية، واإعطائهم �شّك الت�رشف فيها بحّرّية.

 الإ�شحاح )15( ما يلي: “يف ذلك اليوم بّث الّرب مع اإبراهيم 
45

جاء يف �شفر التكوين،

عهداً قائالً “لن�شلك اأعطي هذه الأر�ش من نهر م�رش اإىل النهر الكبري نهر الفرات””.

ويف ال�شفر نف�شه: الإ�شحاح )12( ما يلي: “واجتاز “اإبرام” اإىل مكان �شيكم اإىل بلوطة 

عورة، وكان الكنعانيون حينئذ يف الأر�ش، وظهر الّرب “لإبرام” وقال لن�شلك اأعطي هذه 

الأر�ش”.

عينيك  ارفع  لإبراهيم..  الّرب  “وقال  يلي:  ما  نف�شه  ال�شفر  من   )13( الإ�شحاح  ويف 

وانظر من املو�شع الذي اأنت فيه �شمالً وجنوباً و�رشقاً وغرباً، لأن جميع الأر�ش التي 

اأنت ترى لك اأعطيها، ولن�شلك اإىل الأبد، واجعل ن�شلك كرتاب الأر�ش، حتى اإذا ا�شتطاع 

اأحد اأن يعّد تراب الأر�ش فن�شلك اأي�شاً يعّد...”.

وبنية طبيعة  على  وانعكا�صاته  دللته  الإ�رشائيلي:  العربي  التطبيع   .2 
            وم�صار ال�رشاع:

حاول املنّظر ال�شهيوين على مدار اأكرث من عقدين من الزمن اأن يقلب جمرى ال�رشاع 

الداخل  امليدان يف  الأ�شا�ش مل ينجح هذا الأخري يف ك�شب معركة  اأ�شا�شه، وعلى هذا  من 

الفل�شطيني عن طريق التو�شع الحتاليل ال�شتيطاين الإحاليل فح�شب، بل ا�شتطاع اأي�شاً 

الكتاب املقد�س.   
45
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اأطرافه  تغيري  خالل  من  برمته  ال�رشاع  طبيعة  يف  الدرجة  متفاوتة  تغيريات  يحدث  اأن 

وفواعله وم�شاراته.

وحتدث  اأحدثت  التي  الأدوات  واأخطر  اأهم  كاإحدى  الثانية  موجته  يف  التطبيع  ياأتي 

�رشحاً عميقاً يف م�شارات ال�رشاع العربي ال�شهيوين وبنيته، اإذ يبدو من الوهلة الأوىل اأن 

املعطيات واملوؤ�رشات الأخرية لهذا امل�شار، خ�شو�شاً اخلليجي منه، �شتوؤدي اإىل حتولت 

جوهرية كبى داخل خم�ش دوائر على الأقل: 

الدائرة ال�شهيونية - الإ�شالمية العربية.  •

الدائرة العربية - الفل�شطينية.  •

الدائرة الفل�شطينية - الإ�رشائيلية.  •

الدائرة الفل�شطينية - الفل�شطينية.  •

الدائرة الإ�رشائيلية.  •

وبالرغم من التداخل الوا�شح بني مدخالت الدوائر ال�شالفة الذكر واأخرى، مبا يجعل 

من ال�شعوبة مبكان الف�شل بني متغرياتها وموؤ�رشاتها، اإىل اأنه يكننا احلديث عن بع�ش 

املخرجات املتباينة على النحو التايل:

الفل�صطيني  ال�رشاع  اإىل  ال�صهيوين  العربي  ال�رشاع  من  ال�رشاع  حتجيم  اأ. 

التن�شيق  غياب  جانب  اإىل  ال�شيا�شية  والأزمات  الداخلية  ال�رشاعات  اأّدت  الإ�رشائيلي: 

بني الدول العربية وتراجع م�شتوى العالقات الثنائية بني معظم هذه الدول، اإىل تراجع 

�شامل  اإ�رشائيلي  عربي  �رشاع  من  “ال�شالم”  وحتويل  الفل�شطينية  بالق�شية  الهتمام 

اإ�رشائيلية  عربية  تطبيعية  عالقات  بناء  نحو  اجتاه  مع  اإ�رشائيلي،  فل�شطيني  �رشاع  اإىل 

مراحل  يف  و“اإ�رشائيل”،  العرب  الكلي،  باملنظور  ال�شلمية  الت�شوية  بتطورات  ترتبط  ل 

�شابقة، اأو بني الفل�شطينيني والإ�رشائيليني يف املرحلة الراهنة.

بالفل�شطينيني  اأكرث  لالنفراد  الإ�رشائيلي  للجانب  لها  مثيل  ل  فر�شة  التطبيع  يقدم 

اإ�شالمياً،  عربياً  بعداً  تاأخذ  الق�شية  كانت  اأن  فبعد  �شيقاً،  اأكرث  زاوية  يف  وحما�رشتهم 

وينظر اإليها على اأنها الق�شية املركزية اجلامعة، �شيكون التطبيع �رشبة قا�شمة للعمل 

العربي امل�شرتك حول ال�رشاع، بحيث يكون من نتاج هذا التوجه اجلديد حتييد املزيد من 

الأطراف والفواعل الإقليمية العربية ذات العالقة املبا�رشة.
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اأمني  مبنظور  املطبّعة  العربية  الأطراف  زاوية  من  اإليه  ُينظر  التطبيع،  كان  واإذا 

وم�شالح اقت�شادية جتارية، فاإن ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية لها اأهداف اأكرث بعداً وعمقاً، 

الق�شية  على  العربية  الو�شاية  وتقليل  اإ�شعاف  من  الإ�رشائيلي  املنّظر  يتمكن  وبالتايل 

من  “اإ�رشائيل”  متّكن  على  التاأكيد  اإىل  �شفيق  منري  الباحث  يذهب  ذلك  ويف  الفل�شطينية. 

تكري�ش قطرية الق�شية الفل�شطينية، حيث يرى اأنها راهنت على تزعزع الرابطة القومية 

الذين  الق�شية هم  اأ�شحاب  اأن  العرب  الفل�شطينيني والعرب، حينما يرى  الأخالقية بني 

انعزلوا بق�شيتهم عن الأمة العربية وقبلوا بال�رشوط الإ�رشائيلية واأقفلوا ملف ق�شيتهم، 

 1993 اأو�شلو  الإ�رشائيليني من خالل قنوات منفردة و�رشية،  تفاو�شوا مع  اإنهم  حتى 

عربية  مطالب  اأي  �شت�شبح  احلالة  هذه  “يف  �شفيق:  منري  لي�شيف   ،Oslo Accords

م�شتقبلية، ر�شمية اأو جماهريية بتحرير فل�شطني وكاأنها تدّخل يف �شوؤون الغري، وتكون 

 فـ“�شالم” م�شتقر وثابت 
46

حّققت هدف تفكيك جبهة الإجماع العربي حول الق�شية”،

الو�شع احل�شا�ش،  الأردن �شاحبة  الطوق، وعالقات مطمئنة مع  اأقوى دول  مع م�رش 

خ�شو�شاً يف القد�ش، ومن ثم اتفاقات تطبيعية ر�شمية جديدة مع بع�ش الدول اخلليجية، 

الإمارات، والبحرين، وعُمان، والعربية الإفريقية، ال�شودان واملغرب، وعالقات دافئة مع 

ال�شعودية وقطر والكويت، من �شاأنها اأن تكفل تفكيك ال�رشاع وحتييد م�شاره من خالل 

جتزيئه، بحيث ينتقل ال�رشاع وفق هذه احلالة من عربي �شهيوين اإىل عربي فل�شطيني 

على النحو التايل:

من: عدو “اإ�رشائيل” �شديقي فل�شطني .................عدوي “اإ�رشائيل”.

اإىل: عدو “اإ�رشائيل” عدوي فل�شطني ...................�صديقي “اإ�رشائيل”.

ب. حتويل ال�رشاع من فل�صطيني اإ�رشائيلي اإىل فل�صطيني عربي: فبالتطبيع، كما 

اإىل ا�شتبعاد ال�رشاع  تتاآكل مركزية ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، ما يوؤدي  قلنا �شابقاً، 

من قائمة اأولويات ال�شيا�شات اخلارجية لالأنظمة العربية برتاجع موقفها يف تبني قرارات 

ونقل  والتهويد،  ال�شتيطان،  ال�رشاع؛  يف  م�شريية  م�شائل  جتاه  وا�شحة  مواقف  اأو 

ال�شفارة...، وبه اأي�شاً تتبدل وجهة نظر العديد من احلكومات العربية ب�شكل تدريجي، 

والن�رش  للدرا�شات  امل�شتقبل  دار  اخلليل:  )فل�شطني،   2 ط  واملاآل،  امل�صار   :”2“  ”1“ اأو�صلو  �شفيق،  منري   
46

والإعالم، 1997(، �ش 35.
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والإ�رشائيليني،  الفل�شطينيني  بني  قائم  �رشاع  من  ال�رشاع  وينتقل  اأكرث  املفكك  ليتفكك 

ويتحول مع الوقت بطريقة دراماتيكية اإىل �رشاع فل�شطيني عربي. 

هذا الو�شع اجلديد ي�شري اإىل اأن وجود “اإ�رشائيل” يف العقل واحلقل ال�شيا�شي العربي 

م�شاحات  على  متتد  التي  وجغرافيتها  احلايل  ب�شكلها  الواقع  الأمر  بحكم  بات  الر�شمي 

من الأرا�شي املحتلة منذ اأكرث من �شبعة عقود، ويف الوقت الذي يت�شادم هذا الواقع اآلياً 

الفل�شطينية  الدولة  مع  ويتعار�ش  الفل�شطيني  الوطني  امل�رشوع  تطلعات  مع  ومنطقياً 

“املوعودة”، يبدو اأنه ل ي�شكل اإزعاجاً لأي من الأطراف العربية الأخرى. 

وعليه، فالنكزات التطبيعية العربية، خ�شو�شاً اخلليجية الإ�رشائيلية تعك�ش رغبة كل 

منهما لروؤية عالقات بينية ثنائية تنهي حالة “العداء” بينهما دون اأن يكون الفل�شطينيون 

العربي  امل�شار  عن  الفل�شطيني  امل�شار  عزل  لواقع  تر�شيخاً  يعّد  ل  وهذا  منها،  جزءاً 

فح�شب، واإنا موؤ�رشاً للت�شادم احلقيقي بني امل�شارين.

الفل�صطيني -  ال�رشاع  اإىل  الإ�رشائيلي  الفل�صطيني  ال�رشاع  ال�رشاع من  ج. تفكيك 

اإىل  الو�شول  ال�شابقة  الإ�رشائيلية  اخلطط  خمتلف  اأهداف  من  كان  لقد  الفل�صطيني: 

النق�شام الفل�شطيني من خالل تغذية اأ�شبابه، لياأتي التطبيع يف موجته الأخرية ليكّر�ش 

اإىل  اأقرب  يكون  اأن  اإىل  اإ�رشائيلي   - فل�شطيني  من  ال�رشاع  جمرى  ويحّول  الأمر  هذا 

فل�شطيني - فل�شطيني.

ومن هذا املنطلق انق�شم وتنق�شم الدول العربية اإىل ق�شمني: ق�شم يرى يف حركة فتح 

وال�شلطة الفل�شطينية �شورة لالإذعان وال�شت�شالم، واآخر ينظر اإىل حركة حما�ش بعني 

الريبة باعتبارها حركة متّرد وانقالب وخروج عن ال�شف الوطني الفل�شطيني والعربي، 

نتيجة القتتال الداخلي الفل�شطيني بني ف�شيلني �شيا�شيني كبريين فتح وحما�ش، حتى 

الإ�رشائيلي �شجنني  باملنظور  �شبه دولتني متناحرتني، وهما  والقطاع  ال�شفة  اأ�شبحت 

كبريين ي�شهل التحكم فيهما. ناهيك عن التوتر مع اجلوار العربي وانعدام الثقة، مّما اأّدى 

ملواجهة  ا�شتغاللها  لزاماً  كان  التي  الفل�شطينية  واملقدرات  الإمكانات  ا�شتنزاف  اإىل  ذلك 

امل�رشوع ال�شتيطاين الحتاليل الإ�رشائيلي، والأمّر من كل ذلك اأن فر�ش التقارب اأبعد 

بكثري منها من بوادر التباعد بني الطرفني، وهو ما يعّد ورقة رابحة لـ“اإ�رشائيل” يف اجتاه 

تغيري م�شار ال�رشاع، وفتح اآفاق جديدة للمناورة والبتزاز.
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اإ�رشائيلية داخلية: فمن خالل التطبيع �شيكون  د. تقزمي ال�رشاع لي�صبح ق�صية 

الق�شية  النجاح الإ�رشائيلي باهراً يف تفكيك املفكك وجتزئة املجزاأ، حيث يتحول جوهر 

اإ�رشائيلي  اإىل �شاأن  الفل�شطينية من وجدانيته ومركزيته الإ�شالمية العربية الفل�شطينية 

الأطروحات  متناق�شة  فل�شطينية  اأطراف  مع  “اإ�رشائيل”  حوله  تتفاو�ش  داخلي، 

داخلياً  �شواء  الإ�رشائيلي  املنظور  يطرح  ذاك  وحني  والتوجهات،  الروؤى  ومت�شادمة 

لتت�شمن  الهام�ش  اإىل  مركزيتها  فتتحول  الذاتي  احلكم  مقاربة  من  انطالقاً  خارجياً  اأم 

الواجب  وامل�شاواة  واحلقوق،  والعدالة،  الديوقراطية،  مب�شاألة  اأكرث  مرتبطة  نقا�شات 

�شمانها “للرعايا الفل�شطينيني”.

اإن�صانية  اإىل ق�صية  الفل�صطينية من ق�صية قومية �صيا�صية  الق�صية  هـ. حتويل 

املتنامي،  الإ�رشائيلي  العربي  التقارب  مو�شوع  يف  النظر  يلفت  ما  اأبرز  من  اإقليمية: 

معاجلته  وزوايا  مرتكزاته  ومتييع  وتفكيكه،  ال�رشاع  م�شار  حتييد  مالمح  بروز 

ال�شيا�شية  املخرجات  مع  الإ�رشائيلي—تزامناً  ر  املنظِّ ومتّكن  و�شيا�شياً،  اأيديولوجياً 

والقيمية للتطبيع—من نقل الق�شية الفل�شطينية من ق�شية �شيا�شية جوهرها الحتالل 

التاريخية وت�رشيد �شعبها وال�شتيالء  ال�شتيطاين الإحاليل الحتاليل لأر�ش فل�شطني 

على اأر�شهم وممتلكاتهم، اإىل ق�شية اإن�شانية يجب معاجلتها اإن�شانياً. 

ال�شرتاتيجية  �شواء  املتبعة  ال�شرتاتيجية  خالل  من  �شابقاً  “اإ�رشائيل”  متكنت  لقد 

من  والفل�شطينيني  جتاههم  التفاو�شية  ال�شرتاتيجية  اأم  العربية،  البلدان  جتاه  العامة 

ق�شية  اإىل  حتريره  يجب  م�شتعِمر  لوطن  �شيا�شية  قومية  ق�شية  من  الق�شية  حتجيم 

العربية  الدول  فاأرا�شي  اجلميع،  م�شوؤولية  واإنا  “اإ�رشائيل”  فقط  تعني  ل  اإن�شانية 

اخلليجية  الأموال  روؤو�ش  اأن  كما  الفل�شطينيني،  من  املزيد  ا�شتيعاب  باإمكانها  املجاورة 

ال�شق  اأ�شا�شها،  من  واقت�شادية،  اإن�شانية  باعتبارها  املع�شلة،  مبعاجلة  كفيلة  اأي�شاً 

الإن�شاين القت�شادي من “�شفقة القرن”، وعليه فم�شاألة الالجئني مثالً اأ�شبحت م�شاألة 

اإن�شانية ولي�شت �شيا�شية؛ بحيث يجب النظر يف حالتهم وظروفهم الال اإن�شانية واقرتاح 

حلّ من قبيل اإ�شكانهم يف دول اجلوار العربي، اأما ق�شيتا القد�ش وال�شتيطان فاأ�شبحتا 

فاأ�شبحت  التحرير”،  “ق�شية  الأ�شا�شية  الق�شية  من  اأكب  حيزاً  تاأخذان  ذاتهما  حّد  يف 

اإن�شانياً  الفل�شطينيني  الفكرية وال�شيا�شية متمحورة حول كيفية م�شاعدة  كل اجلدالت 

مظلة  حتت  كرعايا  الإن�شانية  بحقوقهم  متتعهم  من  الأدنى  احلد  و�شمان  واقت�شادياً 

الحتالل.
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خامتة: 

من املفارقات التاريخية العجيبة التي رافقت ظهور “اإ�رشائيل” اأن اأول من حمل لواء 

اإ�رشائيل”،  امليعاد، و“اإرت�ش  العودة واأر�ش  ال�شتعمار، وال�شتيطان، والتنظري ملفهوم 

ومكمن   ،Theodor Herzl هرتزل  تيودور  راأ�شهم  وعلى  العلمانيون  ال�شهاينة  هم 

القدير”،  “يهوه  اهلل  اإياها  اأعطاهم  باأر�ش  يطالبون  باهلل  يوؤمنون  ل  اأن قوماً  العجب هنا 

والأ�شاطري  اخلرافات  بني  متزج  اأيديولوجية  تاريخية  �رشديات  على  ذلك  يف  م�شتندين 

الأنرثوبولوجية، والن�شو�ش واملرويات الثيولوجية التوراتية والتلمودية. 

لقد بدا وا�شحاً منذ البداية اأن امل�رشوع ال�شتيطاين اليهودي ال�شهيوين ال�شتعماري 

الإحاليل التو�شعي الأبارتهايدي، ما كان له اأن ينجح لو مل ين�شاأ داخل احلا�شنة الدينية 

دائرة  الإق�شائية جتاه كل من هو خارج  العن�رشية  اليهودية، بكل جتلياتها وروافدها 

القدا�شة الإلهية املحّددة يف الن�شو�ش الدينية اليهودية القدية.

امل�شار  على  حمافظاً  اليوم  حّد  اإىل  الإ�رشائيلي  النظام  يزال  ما  ذلك،  على  عطفاً 

على  تعمل  التي  الدينية  والقيم  املعتقدات  على  املتزايد  با�شتناده  نف�شه،  الأيديولوجي 

اأ�شا�ش  قانون  اإليه  اأ�شار  ما  العن�رشي، وهو  التفوق والف�شل  اإنتاج و�رشعنة �شيا�شات 

“اإ�رشائيل” “يهودية الدولة” ال�شادر �شنة 2017، اإذ توؤكد كل اأغلب اأبوابه وحماوره اإىل 
حماولة تاأ�شيل وتثبيت تراتبية قائمة على مقاربة “هم اأو نحن، ول مكان لالثنني”.

ت�شهم املرجعية الدينية اليهودية يف ال�شنوات الأخرية اأكرث فاأكرث يف اخلطاب ال�شيا�شي 

والع�شكري الإ�رشائيلي، اإذ برز ب�شكل وا�شح ومتزايد هيمنة املفردات والرموز الدينية 

عليه، ب�شكل اأظهر للعلن منظومة ثيولوجية يهودية كاملة معادية لالأغيار، وهو ما طرح 

والنعزال  التطرف  نحو  جمتمعية  اإ�رشائيلية  �شريورة  اآخر:  نوع  ومن  اأخرى،  مفارقة 

ت�شويقه  يتم  العربية  البلدان  بع�ش  مع  ر�شمي  وتطبيع  وتقارب  العربي،  الآخر  ونبذ 

ب�شورة مت�شارعة وعلنية اأي�شاً.

قائمة  �ش�ش 
ُ
واأ روافد  على  ُبنَي  لكيان  يكن  ل  اإنه  القول  اإىل  نذهب  ذلك،  خالل  ومن 

على اأن “اإبادة الآخر من متام العبادة”، واأن ال�رشاع معه �رشاع وجود ولي�ش حدود، 

اإطار م�شار التطبيع—�شمن  اإىل النقي�ش، ليحت�شن—يف  اأن يتحول فجاأة من النقي�ش 
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العربي  املتخلف،  “العربي  �شمن  ت�شنف  كانت  فواعالً  الإق�شائية  املتطرفة  منظومته 

الهام�شي...”.

واإذا كان الو�شع العربي قد تاأثر بدرجة كبرية مبخرجات ما عرف بـ“الربيع العربي”، 

فاإن التطبيع العربي الإ�رشائيلي هو اأحد مدخالت “الربيع العبي الإ�رشائيلي”، فكيف 

يا ترى �شتكون خمرجاته يف ال�شنوات القليلة القادمة؟

تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية: 

بناء  اإطالقاً  اأ�شا�شه �رشاع وجود ولي�ش �رشاع حدود، ول يكن  اأن ال�رشاع يف   .1

عالقات �شوية يف ظّل خلفية دينية اإق�شائية اإحاللية متجذرة، فاإذا كانت نزاعات امل�شالح 

اأو  اقت�شادياً  يناف�شه  ومن  ال�شخ�ش  بني  الفا�شلة  احلدود  على  ظرفية  نزاعات  هي 

بقاء  م�شاألة  هي  العربي  الإ�رشائيلي  الأنوذج  يف  هنا  الوجودي  ال�رشاع  فاإن  �شيا�شياً، 

الذات ولي�ش امل�شالح، واإن اخليار التطبيعي يف الو�شع احلايل ما هو اإل انغما�ش يف ماأزق 

وجودي جديد.

2. ل �شّك اأن التطبيع ي�شع الدول املطبّعة والق�شية الفل�شطينية يف �شلة واحدة، فال 

اإنه ي�رّش طرفاً على خالف الآخر، فالتطبيع احلايل يف �شماته العامة يحمل  يكن القول 

يف ثناياه بذور ف�شله و�شقوطه، ذلك اأنه من “غري الطبيعي” اإقامة عالقات “طبيعية” مع 

بخلفيته  ال�شهيوين  فامل�رشوع  الوظيفية،  وبنيته  البنيوي  ب�شذوذه  طبيعي،  غري  كيان 

وباأطروحاته  واأهدافه،  وبت�شوراته  وو�شائله،  وباأدواته  وتكوينه،  وببنيته  واأهدافه، 

—احلتمية—  املواجهة  يجعل  مبا  العربي  حميطه  مع  ويتناق�ش  يت�شادم  وتنظرياته، 

معه مواجهة �شفرية، قائمة على اأ�شا�ش وجودي ولي�ش حدودي. 

الفل�شطيني  العربي  و”الغومي”  الأغيار  جتاه  الإق�شائية  العدوانية  الروح  اإن   .3

لها  لي�ش  اإذ  اأ�شيلة،  �شهيونية  يهودية  فطرية  ونزعة  ثابتة،  وجدانية  �شمة  بالتحديد 

فالأخذ  املعادي،  العربي  للمحيط  ونتاج  فعل  ردة  اأنها  الإ�رشائيلي  بالدعاء  عالقة  اأي 

الروافد  بلورتها  التي  الإق�شائية  العدوانية  اليهودية  الطباع  حقيقة  يغفل  التبير  بهذا 

الدينية التوراتية والتلمودية املتطرفة، ناهيك عن النزعة الإرهابية لل�شخ�شية اليهودية 

ومرحلة  “اجليتو”  ومرحلة  كال�شتات  تاريخية  مراحل  فيها  اأثرت  التي  الإ�رشائيلية 

ال�شهيونية وما بعد ال�شهيونية.
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املجتمعية احلية ونخبها  ال�شعوب وقواها  اليوم مبني على  الأ�شا�شي  الرهان  اأن   .4

اأو تبقيها يف حّدها  اجلديدة، لإف�شال هذه اخلطوات التطبيعية وواأدها وهي يف بداياتها، 

التي  الأوىل  فالتجارب  ال�شعبي،  للم�شتوى  النفوذ  بدون  الأنظمة  مع  الأدنى  ال�شيا�شي 

مثلها الأنوذج امل�رشي والأردين بينت اأنه بالرغم من حدوث التطبيع العمودي اإل اأن 

الأنظمة  ح�شاب  يف  بقي  وعليه  طويلة،  لعقود  املطبّعني  على  ع�شياً  بقي  الأفقي  التطبيع 

ولي�ش ال�شعوب.

اقت�شادي؛  اإقليمي  و�شع  اإطار  يف  جاءت  موجة  جمّرد  التطبيعي  الهو�ش  هذا  اأن   .5

النتخابات  و�شيا�شي؛  الإيراين،  التهديد  وع�شكري؛   ،COVID-19 كورونا  جائحة 

الأمريكية والإ�رشائيلية، متقلب وغري م�شتقر، فحني يكت�شف كل طرف حقيقة الطرف 

اإىل  ذلك  �شيوؤدي  الثنائي،  الفناء  بذور  من  يحمله  ما  وطبيعة  احلقيقية،  ونواياه  الآخر 

العودة ال�رشيعة للو�شع الذي يجب اأن يكون. 
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Abstract 

Normalization in the Jewish Religious Imagination: Is There a 

Future for a Normal Relationship Between the “Gentiles” and

“God’s Chosen People”?

As a phenomenon in international relations in general, and colonial 

narratives, in particular, normalization is considered a unique historical 

legacy with its manifold manifestations. It has been practiced in 

different ways and mechanisms depending on the historical context, 

and the role of ideology in the practitioner’s imagination. It is worth 

recalling that normalization relations with ideological backgrounds are 

basically considered the most complex among all other experiences of 

normalization; for they are totally cut off from reality )reason( and are 

replaced by imagination )ideology and theology(. In this case, there is 

no real dialogue, but rather barriers of hidden feelings of superiority or 

inferiority, or hatred and exclusion. 

The present study aims to explore the influence of religious value 

contradictions in the new Arab-Israeli normalization model from the 

perspective of the Jewish religious imagination of Gentiles. It addresses 

the following question: Can political and security considerations and 

economic interests transcend the religious complex in this model of 

normalization?

Keywords:

Normalization Palestine Israel The Imagination
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