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، ودوافعها، ومفاهيمها، حتاول هذه الدراسة بحث قضية هيودية دولة إرسائيل:ملخص
 لكوهنا من القضايا األخطر عىل القضية الفلسطينية،وأثر ذلك يف القضية الفلسطينية
 وترى الدراسة أن تطور املرشوع الصهيوين يف،يف ظل الصمت العريب واإلسالمي
 التي تسيطر عىل الفكر،املرحلة احلالية يف إرسائيل يعتمد عىل فكرة هيودية الدولة
 بدأ العمل األسايس لصياغة فكرة هيودية الدولة ضمن.اليهودي األصويل املتطرف
 عىل أنّه إحدى،م2000 خطة إسرتاتيجية يف مؤمتر هرتسليا األول الذي انعقد عام
 وختلص الدراسة إىل أن أحد أهم أسباب قيام إرسائيل هو تأكيد،ركائز الفكر الصهيوين
. ووجود أزمة هوية فيها،هيودية الدولة
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ABSTRACT This study is trying to discuss the issue of Jewish Israeli State, Israel's
motives and perceptions, and the impact on the Palestinian cause. The paper argues
that the current development of the Zionist project in Israel depends on the Jewish State
idea that dominates the Jewish extremist fundamentalist ideology. The groundwork
for the formulation of a Jewish State started within the strategic plan at the Herzliya
Conference held in 2000 as one of the pillars of Zionist thought. The study concludes
that one of the main reasons that Israel is a Jewish State certainly is having an identity
crisis.
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ب�رز مصطل�ح هيودية إرسائيل يف الس�نوات األخرية بوترية متس�ارعة ،على الرغم من أنه
ظه�ر يف أدبي�ات املؤمتر الصهيوين األول الذي أهنى أعامله يف هناية أغس�طس 1897م يف مدينة
بازل الس�ويرسية .وقد بات مصطلح هيودية الدولة يمثّ�ل يف اآلونة األخرية جوهر ومضمون
الغاي�ات واألهداف الكبرى إلرسائيل ،وحتولت مقولة الدولة اليهودية بصورة غري مس�بوقة
وال معهودة إىل القاسم املشرتك بني معظم التيارات والكتل واألحزاب واالجتاهات السياسية
واالجتامعية والثقافية يف إرسائيل.
ُفرض باألم�ر الواقع ،وبإنش�اء حقائق عىل
وت�رى القي�ادة اإلرسائيلية أن هيودي�ة الدولة ت َ
األرض .وعىل الرغم من أن الصفة اليهودية للدولة ،بمحتواها العنرصي الذي يتبناه املرشوع
الصهي�وين ،تتع�ارض م�ع القيم اإلنس�انية والقوانني الدولي�ة ،إال أن هناك تواط�ؤً ا أو موافقة
ضمني�ة م�ن الدول الغربي�ة ّ
تؤكد املعايير املزدوجة لس�لوكها ،وتعاملها م�ع إرسائيل بصفتها
دول�ة فوق القان�ون .ويأيت اإلرصار اإلرسائييل عىل هيودية الدولة يف س�ياق الس�عي إىل ضامن
وحاليا جيع�ل نتنياهو
أي تغريات مس�تقبلية.
اس�تمرار املشروع الصهي�وين ،بغض النظر ع�ن ّ
ًّ
رئي�س الوزراء اإلرسائييل اعرتاف الفلس�طينيني بيهودية إرسائيل ً
رشط�ا ملوافقة حكومته عىل
قيام دولة فلسطينية.
إسرتاتيجيا
مؤمترا
وقد ُع ِقد يف إرسائيل خالل الفرتة ما بني عا َمي  2000و2014م اثنا عرش
ً
ًّ

ريا ما
يف هرتس�يليا ،إضافة إىل مؤمترات وندوات إستراتيجية يف مراكز بحوث إرسائيلية .وكث ً
ّأك�د املؤمترون يف توصياهت�م رضورة إعطاء اهلجرة اليهودية إىل فلس�طني املحتل�ة أمهية فائقة؛
نظ�را إىل تراج�ع موجات اهلجرة اليهودي�ة بعد عام 2000م ،يف مقابل النم�و الطبيعي املرتفع
ً
وتبعا
غزة.
وقطاع
الغربية
الضفة
يف
أم
1948م
عام
املحتلة
فلس�طني
داخل
س�واء
العرب،
بني
ً
لذلك ،ركزت وسائل اإلعالم اإلرسائيلية عىل أمهية هتيئة الظروف جلذب املزيد من هيود العامل
إىل فلس�طني املحتلة لتحقيق التفوق الديموغرايف عىل الفلس�طينيني داخ�ل إرسائيل،
وانصب
ّ
االهتمام اإلرسائييل عىل حماول�ة جذب هيود اهلند واألرجنتني ،بع�د أن واجهت إرسائيل أزمة
هج�رة حقيقي�ة خالل س�نوات انتفاضة األقصى من جهة ،وجف�اف اهلجرة م�ن الدول ذات
مؤرشات التنمية البرشية املرتفعة ،مثل أمريكا وكندا وفرنسا وبريطانيا وغريها من دول العامل،
من جهة أخرى. 1

إن مفه�وم إرسائيل اخلالصة أو الكيان اليهودي هو هواجس يراها اليهود ضمن خمطط
لتطهير إرسائي�ل املس�تقبلية م�ن أي جنس آخر م�ن غري اليه�ود ،مثل الوجود الفلس�طيني
املتزاي�د داخلها .وم�ن هنا تتضح املح�اوالت املتتالي�ة واخلطرية إلرسائيل بانت�زاع موافقة
دولي�ة لالعرتاف هبا دولة هيودية وم�ا يرتتب عليه من مزايا ،كأن تصبح هي مالكة األرض
األصلي�ة وقاطنته�ا ،ويصب�ح الفلس�طينيون متطفلين ،أو مجاع�ة إرهابي�ة حت�اول انت�زاع
األرض منه�م ،وهذا م�ا ُيفسرّ املامرس�ات القمعية داخل فلس�طني املحتلة 1948م ،وضد
الفلس�طينيني يف مدينة القدس.
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مفهوم يهودية �إ�سرائيل:
هيودي�ة دول�ة إرسائيل تعني إقامة دولة هيودية خالية م�ن أي عرق خمتلف ،تامة العنرصية،
ألي ديانة أخرى أن تقتحم هذه الدولة ،ومن هنا تكمن
سمح ّ
قائمة عىل الدين اليهودي ،وال ُي َ
أمهي�ة هذا املصطل�ح ،الذي افتعله القادة الكب�ار من اليهود ،بتكرار احلدي�ث عن جذور دولة
إرسائيل ونش�أهتا . 2وقد ُس ّميت دولة إرسائيل هبذا االسم؛ ألن قادة الصهاينة آنذاك مل يكونوا
من املتدينني اً
أصل ،فأس�موها كذلك عىل أهنا دولة ديمقراطية؛ لكس�ب رأي املجتمع الدويل،
والتأيي�د م�ن ال�دول العظمى ،إىل جانب أهن�م مل يكون�وا متأكدين متا ًما إىل أي مدى س�ينجح
مشروع جل�ب هيود الع�امل لإلقامة يف فلس�طني .لذل�ك ،احتفظوا باس�م الدول�ة اليهودية إىل
الوقت الذي يستطيعون فيه اإلعالن عن ذلك.
ُع�رف وزارة اخلارجي�ة اإلرسائيلي�ة دول�ة إرسائي�ل بأهنا "ه�ي اً
أول وأخيرً ا دولة هيودية
ت ّ
وديمقراطي�ة يف ضوء حق الش�عب اليهودي يف دولة مس�تقلة واحدة تابع�ة له يف ضوء العالقة
التارخيية املذكورة يف التوراة بني الشعب اليهودي وأرض إرسائيل" ، 3لكن هذا التعريف الذي
جيم�ع بين هيودية الدولة وتأكيد ديمقراطيتها يثري التناقض ،وقد كان بعض بذور الديمقراطية
السياس�ية احلديثة ُزرع خالل املراحل املبكرة من التاريخ اليهودي اعتام ًدا عىل مجلة من املبادئ
والقيم األساس�ية التي ش�كلت ركي�زة الديمقراطية ،بصفتها أحد حم�اور الفكر اليهودي اً
قول
اً
وعمًل� من�ذ أكثر من ألف�ي عام ،ومع ذلك كان الرتكيز عند إنش�اء الكي�ان الصهيوين عىل أهنا
دولة ديمقراطية. 4
وينس�جم موق�ف الواليات املتح�دة األمريكية مع ه�ذه الفكرة ،حيث إن�ه عندما تضمن
ن�ص االعتراف األمريك�ي بإرسائيل ع�ام 1948م كلم�ة (هيودية) ،ق�ام الرئي�س األمريكي
حين�ذاك ه�اري ترومان بش�طبها بخط يده واس�تبداهلا بكلم�ة إرسائيل ،وهو ما ي�دل عىل أن
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ُتع�������رّف وزارة الخارجي�������ة الإ�سرائيلي�������ة دولة مس�ألة االعرتاف بإرسائيل دول�ة هيودية كانت مرفوضة
حت�ى م�ن أقرب حلفائه�ا ،عىل عكس ترصي�ح الرئيس
�إ�سرائيل ب�أنها "هي �أولاً و�أخيرًا دولة يهودية
األمريك�ي الس�ابق ج�ورج ب�وش االب�ن ال�ذي ق�ال:
وديمقراطي�������ة في �ضوء حق ال�شعب اليهودي "لتك�ن دولت�ان ،واح�دة للفلس�طينيني تك�ون منزوعة
في دولة م�ستقل�������ة واحدة تابعة له في �ضوء السلاح ،والثانية دولة هيودية ه�ي إرسائيل" مؤكدً ا أهنا
العالق�������ة التاريخية المذكورة ف�������ي التوراة "دول�ة مدني�ة علامنية ولك�ن ذات مرجعي�ة هيودية"، 5
وما يامرس�ه الرئيس األمريكي ب�اراك أوباما الذي يدعم
بين ال�شعب اليهودي و�أر�ض �إ�سرائيل"
املطل�ب اإلرسائيلي االعتراف بإرسائيل دول�ة هيودية،
خمالف للدستور األمريكي والقيم الديمقراطية التي من
املفرتض أهنا ترفض العنرصية والتمييز عىل أساس الدين.6
ً
تعويضا عام
وجتدر اإلشارة إىل أن التفهم األمريكي واألورويب لفكرة الدولة اليهودية جاء
جرى لليهود يف أثناء احلرب العاملية الثانية ،اً
علم أن ّ
حل املس�ألة اليهودية عىل حس�اب فلسطني
ريا عن الذنب ،وإنام ً
أيض�ا للحفاظ عىل مصالح
مل يك�ن فق�ط من أجل تعويض اليه�ود أو تكف ً
الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية يف هذه املنطقة احلساسة واإلسرتاتيجية من العامل.

بحس�ب موقع إرسائيل باللغة العربية ،فإن هوية الشعب اليهودي أو (شعب إرسائيل)
هي انبثاق خلامسية مقدسة؛ القومية الوطنية ،والشعب ،والدين ،واحلضارة ،واللغة .لذلك،
ف�إن فهم العقيدة اإلرسائيلية بحس�ب االعتقاد اليه�ودي تكون من خالل قراءة تاريخ هذا
الش�عب وتاريخ الرشق ،حيث سكن الش�عب العرباين أرض إرسائيل منذ القدم ،وأنزلت
الت�وراة على نبيه�م يف جبل س�يناء ،وأق�ام حضارته إىل جان�ب ممالك وحكوم�ات كبرية.
اليه�ود يعدّ ون أرض إرسائيل التارخيي�ة موطنهم الوحيد وبيته�م الطبيعي والتارخيي ،وإن
مل يطلب�وا ف�رض ديانته�م أو لغته�م أو تقاليدهم  . 7لذل�ك ،فإن اليه�ودي الذي يرغب يف
اهلج�رة إىل إرسائي�ل يتع�رض لعملي�ة بحث واختبار قاس�ية إلثب�ات هيوديته قب�ل أن ُيق َبل
إرسائيليا ،وقد ش�هدت إرسائيل عىل مدى س�نوات اً
وحادا لتعريف من
ريا
مواطنًا
ًّ
جدل كب ً
ًّ
ِ
ّ
هو اليهودي؟ وقد اس�تُبعد منه يف النهاية كل من ليس�ت له أم هيودية ،حتى لو كان أجداده
مجيع�ام�ناليه�ود.
لوال�ده ً
مصطل�ح هيودي�ة الدول�ة يتزاي�د الرتويج له وبق�وة داخل النخ�ب احلاكمة واملس�يطرة يف
إرسائيل .ويبدو أن تراجع طموحات املرشوع الصهيوين األول الذي أكد هيودية الدولة العربية
بات جيد صداه اليوم عند األحزاب السياسية اإلرسائيلية بمختلف أطيافها ،وكذلك قطاعات
واس�عة من املؤسسة السياس�ية والعسكرية اإلرسائيلية .ويبدو أن اهلدف من طرح هذه الفكرة
الي�وم هو تكريس هيودي�ة دولة إرسائيل وترس�يخها ،أي أهنا دولة لليه�ود ال ملواطنيها ،وهذا
عمموا
يك�رس تعريفها العنرصي .كان رئيس الوزراء اإلرسائييل األس�بق أرييل ش�ارون ممن ّ
املصطل�ح القدي�م اجلديد ،وذهب إىل القول إن حدود إرسائيل من البحر األبيض املتوس�ط يف
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الغ�رب إىل هنر األردن يف الرشق ،ولن تكون إرسائي�ل إال دولة هيودية نقية لليهود يف إرسائيل
وكل العامل.8
م�ع ذل�ك ،فإن مئات اآلالف من اليهود اإلرسائيليني لن يعودوا إىل إرسائيل ،والس�يام أن
وتبعا
غالبيته�م حتم�ل جنس�يات دول أخرى يف العامل ،وبخاص�ة األمريكية واألوروبي�ة منهاً .
ألزم�ة اهلج�رة اليهودية ،بفعل تراجع العوامل اجلاذبة ،تس�عى املؤسس�ة اإلرسائيلية بالتعاون
والتنس�يق م�ع الوكال�ة اليهودية إىل متوي�ل محلة كبرية ومنظم�ة جلذب اليهود م�ن األرجنتني،
وأثيوبي�ا ،واهلن�د ،وجن�وب أفريقيا ،بينام باتت أب�واب هجرة هيود أوروبا وأمريكا الشمالية يف
حدودها الدنيا؛ بس�بب انعدام عوامل الطرد منها .وجتدر اإلش�ارة إىل أن هيود العامل يرتكزون
بش�كل رئي�س يف الوالي�ات املتح�دة ،فمن بني  13مليون هي�ودي يف العامل هن�اك  5.5ماليني
هيودي يف الواليات املتحدة.

ونتيج�ة ع�دم وجود عوامل ط�اردة لليهود م�ن بلد املنش�أ ،وكذلك عدم الق�درة يف هتيئة
ظ�روف حقيقي�ة جاذبة ليه�ود العامل باجت�اه إرسائيل ،فإن�ه يمكن اجلزم بأن م�ؤرشات جفاف
اهلج�رة اليهودي�ة س�تطفو عىل الس�طح بوضوح خلال الس�نوات املقبلة .ولذلك ط�رح قادة
إرسائيل فكرة ترس�يخ هيوديتها وتعزيزها عىل أهنا عامل جذب ليهود العامل .ويعدّ ذلك بمثابة
اهلدف اإلسرتاتيجي األهم من وراء طرح وحماولة تعميم الفكرة املذكورة وترسيخها.

ويبق�ى الق�ول إن املؤسس�ة اإلرسائيلية تس�عى إىل ترس�يخ فكرة هيودي�ة الدولة من خالل
إص�دار مزيد م�ن القوانني التي من ش�أهنا انتزاع مس�احات جدي�دة من األرض الفلس�طينية
وهتويدها من جهة ،وهتيئة الظروف لإلخالل بالواقع الديموغرايف لصالح اليهود يف املستويني
الكم�ي والنوع�ي م�ن جهة أخ�رى .وبطبيع�ة احلال ف�إن نجاح�ات املؤسس�ة اإلرسائيلية أو
إخفاقه�ا عىل الصعي�د املذكور مرهونة بإرادة الفلس�طينيني وقدرهتم على مواجهة التحديات
9
الت�ي تعصف بقضيته�م ،ويف مقدمتها حماولة تعميم هيودية إرسائيل وترس�يخها عىل األرض
 ،وكذل�ك مرهون�ة بتجدد النزاعات حول الطابع اليه�ودي يف إرسائيل ،حيث هناك من يؤمن
أن ه�ذه الدولة لن تتحول إىل دولة دينية؛ ألن معظم الساس�ة املتدينين ملتزمون بدولة هيودية
وديمقراطية.10

وقد وجد اس�تطالع رأي أجراه املعهد اإلرسائيلي للديمقراطية عام 2002م أن  22%من
دينيا بمن فيه�م األرثوذكس املتش�ددون واألرثوذكس األكثر
اليه�ود اإلرسائيليين ملتزم�ون ًّ
اً
دينيا ،الذين يش�كلون
اعت�دال ،لك�ن يفوقهم ع�د ًدا بفارق كبير اإلرسائيليون غير امللتزمني ًّ
 .78%وأضاف االس�تطالع أن الوضع س�يصبح أكثر صعوبة يف أن تك�ون مواطنًا يف إرسائيل
عربيا ،وهو ما يعني أن عرب إرسائيل احلاصلني
إذا كنت
ً
مهاجرا وغري هيودي ويقينًا إذا كنت ًّ
ّ
يش�كلون خمُ س الس�كان يش�كون م�ن التميي�ز العنرصي .وق�د يركز
على اجلنس�ية ،والذي�ن
اليه�ود األرثوذكس يف الوقت احلايل عىل تش�جيع بناء املس�توطنات اليهودية أكثر من الس�عي
لفرض التعاليم الدينية .قالت النائبة من حزب ليكود تس�يفي حوتوفيل ،وهي مرش�حة مؤيدة
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للمس�توطنني :إنه يتعني عىل زمالئها من أعضاء الكنيس�ت األرثوذكس أن يركزوا عىل قضايا
األم�ن ،وعلى رفض الضغوط من أجل التخيل عن األرض (التوراتي�ة) التي احتلتها إرسائيل
يف حرب عام  1967للفلسطينيني .وتابعت "مهمتنا هي أن نقود رؤية عاملية للهوية اليهودية،
11
وأن نحافظ عىل أرض إرسائيل".

مل يعد من املمكن يف العامل قيام دول عىل أساس ديني أو عرقي ،لكن إرسائيل تعتقد أهنا ليست
مثل بقية العامل ،وما ينطبق عىل الدول األخرى ال ينطبق عليها ،لذا فإن دولة اليهود جيب أن ختتلف
عن بقية الدول ،التي يقطنها بقية البرش" ،فمثل هذه الدول جيب أن تقوم عىل العدل واملساواة بني
مجيع املواطنني برصف النظر عن الدين ،الذي ينتمون إليه أو العرق الذي ينحدرون منه ،وال توجد
تنص عىل أن غري املس�يحيني ال يس�تطيعون اهلجرة اً
مثل إىل الس�ويد أو أملانيا
قوانني يف بقية الدول ّ
أو إيطاليا ،وال عىل أن غري البوذيني أو الكونفوش�يني أو الس�يخ ال يستطيعون العيش يف اليابان أو
الصني أو اهلند ،أو أن غري املسلمني والعرب غري مسموح هلم بالتجنس باجلنسية املرصية أو اللبنانية
أو التونس�ية" . 12تعدّ إرسائيل نفس�ها حالة خاصة؛ ألهنا دولة لليهود ،واليهود وحدهم الذين هلم
احلق يف التجنس بجنسيتها ،بينام ُير َفض التج ّنس عىل أساس الديانات األخرى ،ولو أن هذا املواطن
غري اليهودي ذا َته ُر ِفض طلب جت ّنسه يف أي دولة أخرى غري إرسائيل لعدّ املجتمع الدويل مثل هذا
ً
ً
صارخا حلقوق اإلنسان ،ولوصمت الدولة الرافضة
انتهاكا
الرفض القائم عىل أساس ديني أو عرقي
له بأهنا دولة عنرصية متعصبة ،بينام ال ينطبق ذلك عىل إرسائيل؛ ألهنا كام يقول العديد من دول العامل
الدول�ة الوحيدة الديمقراطية يف املنطقة ،أما الدول األخرى متعددة الديانات واألعراق فهي دول
ديكتاتوريةمتعصبة.13

وق�د تك�ون إرسائي�ل ديمقراطية بالنس�بة ملواطنيه�ا من اليه�ود ،لكنها ليس�ت كذلك مع
غريهم ،فهي دولة مفتوحة لكل هيودي يف العامل كي يتوطن ويتجنس بجنس�يتها . 14وبحس�ب
رأي املحلل الس�يايس ديمرتي شومسكي "فإن السيادة اليهودية القومية قائمة استنا ًدا إىل مبدأ
أسايس لأليديولوجيا الصهيونية الذي ينص عىل أن أرض إرسائيل هي الوطن التارخيي للشعب
اليهودي" . 15إرسائيل تنظر إىل نفسها عىل أهنا دولة هيودية ديمقراطية .وتقديم الصفة اليهودية
عىل الديمقراطية ليس عب ًثا ،فهي دولة هيودية بالنس�بة للفلسطينيني ،وديمقراطية لليهود فقط.
جرت ترمجة هذا األمر من خالل حزمة من القوانني ،أمهها قانون العودة الذي يعطي اجلنس�ية
اإلرسائيلية لليهودي بمجرد أن تطأ قدماه أرض فلسطني ، 16وهذا ُي ّ
شكل سياسة عنرصية ضد
األقلية العربية داخل إرسائيل ،وضد الالجئني الفلس�طينيني يف أماكنهم املختلفة ،سواء داخل
فلسطني التارخيية أم يف املنايف.17

تاريخ يهودية �إ�سرائيل:
ب�دأت فك�رة دولة إرسائيل م�ن كتاب ألفه (ثي�ودور هرتزل) عام 1895م أسماه (الدولة
أساسا لظهور
اليهودية) ،رشح فيه أفكاره حول املس�ألة اليهودية ،واحللول املناس�بة هلا ،وكان
ً
الصهيونية السياسية وتأسيس هذه احلركة بعد انعقاد املؤمتر الصهيوين األول يف بازل بسويرسا
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ضم ّ
كل
عام 1897م ،وانتخاب هرتزل ً
رئيسا للمنظمة الصهيونية العاملية .انعقد املؤمتر الذي ّ
التجمع�ات الصهيوني�ة يف العامل ،وكان بمثابة اإلعالن األول عن إنش�اء الدولة اليهودية ،وقد
اس�تعمل يف هذا املؤمتر تعبري (الوطن) ألسباب دبلوماسية ،بينام كان اهلدف احلقيقي وراء هذا
املؤمت�ر من�ذ البداية هو (الدول�ة اليهودية) ،وكانت الوس�ائل لتحقيق هذا اهلدف هي اس�تعامر
فلس�طني ع�ن طري�ق العمال واملزارعين والصناعيين ب�������د�أت فكرة دول�������ة �إ�سرائيل م�������ن كتاب �ألفه
اليهود وفق أس�س مناسبة ،وتقوية الشعور والوعي عند
(ثي�������ودور هرتزل) عام 1895م �أ�سماه (الدولة
اليهود.

اليهودي�������ة)� ،شرح فيه �أفكاره ح�������ول الم�س�ألة
اليهودي�������ة ،والحل�������ول المنا�سب�������ة لها ،وكان
�أ�سا�سً ا لظهور ال�صهيونية ال�سيا�سية وت�أ�سي�س
هذه الحركة بعد انعقاد الم�ؤتمر ال�صهيوني
الأول في بازل ب�سوي�سرا عام 1897م

بدأ هرتزل حمادثات مع ش�خصيات عديدة من دول
خمتلف�ة ،بح ًثا ع�ن مؤيدي�ن للمرشوع الصهي�وين ،لكن
مفتوحا من
ب�اءت حماوالت�ه باإلخف�اق ،وت�رك املج�ال
ً
بعده ،وتابع القضية حاييم وايزمان وزئيف جابوتنسكي
ودافي�د ب�ن غوريون .كام كان االختيار لالس�م التارخيي
للدول�ة اليهودية ه�و (دولة إرسائي�ل) .كانت األفضلية
هي اس�تعامل اس�م (دولة إرسائيل) اً
بدل من اسم (دولة
اليهود) للتناس�ق بني اس�م الدولة واالس�م العربي لفلس�طني ،وهو (أرض إرسائيل :إيرتس
يرسائيل).18

رس ّي هي�دف إىل املحافظة
يف ع�ام 1905م دع�ا حزب املحافظين الربيطاين إىل عقد مؤمتر ّ
ضم الدول االس�تعامرية ،واس�تمرت مناقشاته
عىل تفوق الدول العظمى ،وانعقد املؤمتر الذي ّ
وجلساته مدة عامني ،ويف عام 1907م خرجت الدول االستعامرية بوثيقة رسية ُس ِّميت وثيقة
(كامبل) نس�بة إىل رئيس احلزب احلاكم آنذاك ،وقد وقع االختيار عىل فلس�طني لتصبح الدولة
احلاج�زة ،لتك�ون احل�د الفاصل بني ق�اريت إفريقيا وآس�يا ،فقد كان من أس�اليب حتقيق هدف
هذه الوثيقة تقس�يم الدول العربية؛ لتس�هل الس�يطرة عليها ،وللحيلولة دون وحدة الشعوب
يف املنطقة العربية.19

ك�ان أول نج�اح للمنظمة الصهيوني�ة العاملية هو وعد بلف�ور يف  2نوفمرب 1917م ،وكان
الوع�د بتس�هيل إقامة وطن قومي لليهود عىل أرض فلس�طني ،فق�د أعطى من ال يملك من ال
يس�تحق . 20وق�د عملت بريطانيا الكثير إلنجاح هذا املرشوع الصهيوين عىل أرض فلس�طني
منذ بداية االنتداب الربيطاين وحتى تسليم املرشوع الصهيوين إىل الواليات املتحدة األمريكية؛
لتكون املسؤولة عنه بالدرجة األوىل .واكتملت الدائرة عندما أنكرت احلركة الصهيونية وجود
الفلس�طينيني ،ورسخت بني أنصارها مقولة (ش�عب بال أرض ألرض بال شعب) . 21عملت
احلكومة الربيطانية جاهدة عىل إعطاء مجيع احلقوق الدينية واملدنية والعسكرية لليهود؛ إلقامة
دولتهم يف فلس�طني عىل حس�اب س�كان هذه األرض األصليني .يقوم وع�د بلفور عىل فكرة
خصوصا ممن
اس�تقطاب مجي�ع اليهود م�ن أنحاء الع�امل لزرعهم يف ه�ذه البقعة م�ن األرض،
ً
حيملون الفكر الصهيوين الديني من اليهود ألغراض سياسية .22
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ّ
ش�كلت احلكومة الربيطانية ع�ام 1937م جلنة (بيل
كان �أول نج�������اح للمنظم�������ة
امللكي�ة) للتحقي�ق يف األوض�اع امليداني�ة يف فلس�طني،
ال�صهيونية العالمية هو وعد بلفور
وقد توصلت اللجنة إىل أنه يس�تحيل أن حيكم فلس�طني
في  2نوفمبر 1917م ،وكان الوعد بأرسه�ا أي م�ن الطرفني الع�رب واليه�ود ،لذلك كان
ّ
احل�ل ه�و تقس�يم الدول�ة إىل دولتني عربي�ة تضم رشق
بت�سهيل �إقامة وط�������ن قومي لليهود
على �أر�ض فل�سطين ،فقد �أعطى من األردن ،وأخ�رى هيودية مع بقاء األماكن املقدس�ة وممر
إىل ياف�ا حتت االنتداب الربيط�اين ،وطلبت اللجنة إلغاء
ال يملك من ال ي�ستحق
االنتداب عىل فلس�طني واس�تبدال نظ�ام املعاهدات مع
الدولتين املقرتحتين ب�ه ،وأوص�ت بتعيني جلنة لرس�م
احل�دود بينهما .وافقت احلكومة الربيطانية عىل قرار التقس�م بعد ميض عرشين س�نة عىل وعد
بلفور . 23رفضت القيادة الفلسطينية املوحدة ذلك القرار ،بينام انقسم اليهود إىل فريقني :فريق
أ ّيد القرار ،وقد عدّ ه خطوة أوىل لالستيالء عىل مجيع فلسطني ،وفريق عارضه وعد ّه استسال ًما
لألمر الواقع.24

خصوصا بريطانيا والواليات املتحدة عىل تسمية فلسطني بالعربية
كان إرصار دول الغرب
ً
ولي�س الفلس�طينية ،يف املقابل كان املس�مى هو الدول�ة اليهودية من الط�رف اليهودي .الح ًقا
م�ع هناية احل�رب العاملية الثانية أخذت أمريكا موضع بريطانيا بااللتزام بالقضية اليهودية ،فقد
تبنت اإلدارة األمريكية بمؤسساهتا
أي تعديل يذكر،
رسميا كل ما جاء يف وعد بلفور من دون ّ
ًّ
وقد تب ّنى رؤساء الواليات املتحدة األمريكية القضية اليهودية وتعاطفوا مع احلركة الصهيونية
بأهدافها يف إقامة وطن قومي لليهود عىل أرض فلسطني ،حيث انعقد مؤمتر بلتيمور الصهيوين
يف ماي�و 1942م يف مدين�ة نيوي�ورك األمريكي�ة ،ال�ذي تب ّن�ى مشروع هيودية الدول�ة لتكون
على أس�اس الدي�ن اليهودي ،وإقام�ة جيش هيودي خاص هب�ا حتت راية واح�دة ،وقد كانت
صرح فيها بإقامة وطن قوم�ي لليهود عىل أرض فلس�طني بصورة علنية يف
امل�رة األوىل الت�ي ُي ّ
مؤمتر رس�مي ،وقد تنافس احلزبان الديموقراطي واجلمهوري عىل استرضاء اليهود؛ لكسب
وج�ه الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت
أصواهتم يف انتخابات الرئاس�ة عام 1944م ،فقد ّ
يف أكتوب�ر 1944م رس�الة إىل الصهاينة يف مؤمتر عقده اليه�ود األمريكيون دعا فيه إىل االلتزام
بتحقيق األهداف الصهيونية ،وهو ما خططت له احلركة الصهيونية ،متجاهلة القومية واهلوية
الفلسطينية يف سياستها نحو فلسطني. 25

توط�دت العالق�ات اليهودية األمريكية بعد احل�رب العاملية الثانية،
والس�يام خالل حكم
ّ
الرئي�س األمريك�ي تروم�ان ،إذ كانوا يصرون عىل رفع القضي�ة إىل األمم املتحدة :املؤسس�ة
الدولي�ة التي أسس�ها املنترصون بع�د احلرب العاملية الثاني�ة ،ويف  28أبري�ل 1947م ُأحي َلت
القضية الفلس�طينية إىل األمم املتحدةُ ،
وش ِّ�كلت جلنة سياس�ية ،اس�تمعت إىل مجيع األطراف،
ث�م انتهت إىل تش�كيل جلن�ة دولية لتقّص�يّ احلقائق يف القضية الفلس�طينية تُدعى يونيس�كوب
ّ
والتعرف
مهمتها بحث املش�كلة الفلس�طينية،
( ،)UNSCOPوتتكون اللجنة من  11دولةّ ،
ّ
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إىل أح�وال اليه�ود يف أوروب�ا ،ث�م رفع توصياهت�ا إىل األمني الع�ام لألمم املتح�دة يف وقت ال
يتجاوز األول من سبتمرب من العام نفسه.

صوتت األمم املتحدة عىل مرشوع األغلبية ،وحاز القرار رقم ( )181عىل أغلبية أصوات
األعض�اء ،وكان نصيب الدولة اليهودية  % 55من أرايض فلس�طني التارخيية ،ومل يكن اليهود
يملكون س�وى مخس هذه األرايض ،وكانت بريطانيا أعدت برناجمًا لالنس�حاب من فلس�طني
بالتنسيق مع قادة احلركة الصهيونية؛ لكي تتمكن من إقامة دولتها واالستيالء عىل أكرب منطقة
ممكنة من فلس�طني ،لكن بريطانيا مل تنس�حب إال بعد أن تأكدت أهنا لن خترس مصاحلها يف تلك
املنطق�ة ،فق�د عق�دت اتفا ًقا مع امللك عب�د اهلل األول ،ملك األردن ،بأن تكون فلس�طني حتت
رعايته.

حين صدر قرار التقس�يم يف نوفمبر 1947م أحدث هزة يف املنطقة ،فق�د ُف ِهم القرار عىل
والس�يام أنه صدر ق�رار آخر
أن�ه يعن�ي قيام دول�ة ديني�ة ،دولة تنطلق م�ن القاع�دة اليهودية،
ّ
متزامن بتقس�يم ش�به القارة اهلندية وإقامة باكس�تان دولة للمس�لمني يف املقام األول ،وكانت
إرسائي�ل حت�اول أن تنفي عن نفس�ها فكرة أهن�ا دولة ديني�ة ،بإبراز ما يتمتع به عرب فلس�طني
الس� ّنة أم املسلمون الدروز ،أم املسيحيون من حقوق ،وأهنا دولة تُريد السالم
س�واء املسلمون ُ
وتكرارا
مرارا
ً
م�ع جرياهنا من ال�دول العربية ،بينام جرياهنا ُيريدون تدمريها ،وأكدت إرسائيل ً
تعمها احلرية يف حميط من الديكتاتورية واالستبداد ،بينام مؤسسو املرشوع
أهنا دولة ديمقراطية ّ
26
الصهيوين ّأكدوا أن الصهيونية حركة قومية هتدف إىل إقامة دولة دينية .

هي�دف املشروع الصهيوين منذ بدايت�ه إىل إقامة وط�ن قومي لليهود عىل أرض فلس�طني،
وعندما أعلنت بريطانيا رغبتها يف سحب قواهتا من فلسطني عام 1948م قرر زعامء األحزاب
واملنظامت اليهودية والصهيونية إعالن قيام الدولة اليهودية يف فلس�طني ،وهذا اإلعالن ُس ّمي
(إعالن االستقالل) .وجاء يف اإلعالن "استنا ًدا إىل ح ّقنا الطبيعي والتارخيي ،واستنا ًدا إىل قرار
اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة نعلن قيام دولة هيودية يف أرض إرسائي�ل ،هي دولة إرسائيل"،
وقد حدّ دت أهداف الدولة بأهنا ستكون مفتوحة أمام اهلجرة اليهودية ،حيث حيقّ لكل هيودي
يستقر هبا.27
يف العامل أن هياجر إىل إرسائيل وأن
ّ

م�ن األه�داف التي تضمنتها عملي�ة تعميم فكرة هيودية إرسائي�ل ،حماولة جذب مزيد من
هي�ود الع�امل إىل إرسائي�ل ،فاحلركة الصهيوني�ة وإرسائي�ل ُتعدَّ ان اليه�ود بمثابة امل�ادة البرشية
لتحقي�ق أهداف إرسائيل التوس�عية من جهة ،وركيزة الس�تمرار املشروع الصهيوين برمته يف
املنطقة العربية من جهة أخرى .ويف هذا الس�ياق يذكر أنه عىل الرغم من مرور نحو س�تة عقود
عىل إنشاء إرسائيل ،فإن احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة مل تستطع جذب سوى  40%من هيود
العامل إىل فلس�طني املحتلة ،وهلذا يستغل قادة إرسائيل مجيع املناسبات لتأكيد أمهية جذب مزيد
من هيود العامل إىل فلسطني املحتلة.28
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وثمة أس�باب كامنة وراء نضوب اهلجرة اليهودية إىل فلس�طني املحتلة يف السنوات القليلة
املاضية ،واحتامالت تراجعها يف املستقبل ،ويف مقدمة تلك األسباب تراجع عوامل طرد اليهود
م�ن بلداهن�م األصلية ،اً
فضل عن تراجع عوام�ل اجلذب املحلية االقتصادية واألمنية؛ بس�بب
وتبع�ا ألزمة اهلج�رة اليهودية بفعل تراج�ع العوامل
ومتر هب�ا إرسائيلً .
مرت ّ
الظ�روف الت�ي ّ
الط�اردة واجلاذبة ،تس�عى إرسائيل بالتعاون والتنس�يق مع الوكالة اليهودي�ة إىل متويل محالت
كبرية ومنظمة يف املستقبل من أجل جذب اليهود من كل دول العامل ،يف وقت باتت فيه أبواب
هجرة هيود أوروبا وأمريكا الشاملية يف حدودها الدنيا بسبب انعدام عوامل الطرد منها.

جتدر اإلش�ارة إىل أن هيود العامل يرتكزون بش�كل رئيس يف الواليات املتحدة ،فمن بني 13
ملي�ون هي�ودي يف العامل هناك حوايل  5.5ماليني هيودي يف الوالي�ات املتحدة ،وأكثر من 5.6
ماليني هيودي يف إرسائيل ،و 560أل ًفا يف فرنس�ا ،و 400ألف يف روس�يا ،و 360أل ًفا يف كندا،
و 280أل ًفا يف أوكرانيا ،و 280أل ًفا يف بريطانيا ،و 220أل ًفا يف األرجنتني .وتشري اإلحصاءات
إىل أن نس�ب الزواج املختلط بني اليهود وغري اليهود يف العامل وصلت يف الس�نوات األخرية إىل
ما بني  50و ،% 80وبخاصة يف بعض املدن األمريكية ،األمر الذي س�يؤدي إىل تراجع جمموع
اليه�ود يف هناي�ة املط�اف إىل أقل عدد ممكن .ومن بين جمموع اليهود يف إرسائي�ل ،هناك % 40
أش�كناز ،أي م�ن أصول غربي�ة ،و % 36س�فارديم ،أي من أصول رشقية ،م�ن ضمنهم هيود
الدول العربية ،إضافة إىل  % 24من هيود الصابرا ,أي ألب هيودي مولود يف فلسطني املحتلة .
ُي َعدّ اليمني الصهيوين احلا ّيل برئاس�ة حزب الليكود امتدا ًدا للحركات الصهيونية املتطرفة،
حيث ّ
تشكل حزب الليكود نتيجة اندماج عدد من األحزاب عام  ،1973منها حزب حريوت،
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س�مى باحلركة التصحيحية برئاسة فالديمري جابوتنسكي ،الذي
وهو النتاج األيديولوجي ملا ُي ّ
ي�رى رضورة احلص�ول على اعرتاف عامل�ي بإقام�ة دولة هيودي�ة عىل أرض فلس�طني ورشق
قرارا برضورة
األردن . 29وق�د اتخّ ذ الكنيس�ت اإلرسائييل يوم األربعاء يف  16يولي�و 2003م ً
تعمي�ق فك�رة هيودية الدول�ة وتعميمها عىل دول الع�امل ،وحماولة انتزاع موقف فلس�طيني ،إىل
جان�ب الق�رار املذكورَ .قدّ م مرشوعَ الق�رار األعضاء الربملانيون لكتلة الليكود يف الكنيس�ت،
وشرُ ِّ عَ بع�د التصوي�ت عليه .وقد تضم�ن القرار ً
أيضا إش�ارات إىل أن الضف�ة الغربية وقطاع
غ�زة ليس�تا مناطق حمتلة ،ال من الناحي�ة التارخيية وال من ناحية القان�ون الدويل ،وال بموجب
االتفاقي�ات التي وقعتها إرسائي�ل .وقد دعا القرار إىل مواصلة تعزيز املس�توطنات الصهيونية
وتطويره�ا ،وإىل التمس�ك باخلط�وط احلم�راء الصهيوني�ة ،ويف مقدمتها الس�يادة املطلقة عىل
الق�دس بش�قيها الغريب والرشق�ي املحت َّلين يف عام�ي 1948م و1967م ،واالحتفاظ كذلك
باملناطق األمنية.30
وكان�ت احلكومة اإلرسائيلي�ة قد صادقت يف نوفمرب 2014م عىل قان�ون (هيودية الدولة)
رغ�م معارض�ة وزراء حزبيَ (ي�ش عتيد) بزعامة يائري لبيد ،و(هتنوعا) برئاس�ة تس�يفي ليفني
وينص القانون عىل أن إرسائيل "هي الدولة القومية
الذين انسحوا الح ًقا من االئتالف احلاكم.
َ
ّ
للش�عب اليهودي وفق مبادئ وثيقة االستقالل ،وبموجبه س�يتم إخضاع النظام الديمقراطي
ح�ق تقرير املصري الوطني بالدولة يبقى
إىل القي�م واهلوي�ة القومية اليهودية ،مع التأكيد عىل أن ّ
حرص ًّيا للش�عب اليهودي" ،مما يعني إقصاء وهتميش فلس�طينيي الـ 48الذين يشكلون % 20
وفج�رت املصادقة عىل القانون باحلكوم�ة أزمة داخل االئتالف
من التعداد الس�كاين للدولةّ .
وح ِّل�ه وتبكير االنتخابات ،وكش�فت عن عم�ق الرصاع الدين�ي بني األح�زاب اإلرسائيلية،
َ
31
وتباين املواقف حول هوية الدولة .

االعتراف بيهودية �إ�سرائيل:

من�ذ اإلعالن ع�ن قيام دولة إرسائيل عام 1948م ،مل ُيطا َلب اإلق�رار بيهودية الدولة ،ربام
العتب�ار ق�ادة إرسائيل أن ذلك أمر مفروغ من�ه ،وأنه مرتبط بالتعري�ف أو بالرغبة اإلرسائيلية
اً
ألول مرة
أول وأخ ً
ريا ،ال بالقرار أو القبول العريب .وبعد النكسة عام 1967م ،ظهر احلديث ّ
ع�ن مطالب�ة الدول العربية االعرتاف فق�ط بدولة إرسائيل ،يف حني ك�ان العمل جيري لفرض
اهلوية اليهودية عىل أنه أمر واقع.

وعلى الرغم م�ن االنتصار اجلزئي الذي ح ّققه العرب يف ح�رب أكتوبر 1973م ،إال أهنم
مل يتمكن�وا من تغيري تداعيات احلروب الس�ابقة وإفرازاهتا بش�كل جوهري ،بل عىل العكس،
حي�ث صدرت القرارات الدولية لكي تؤكد القرارات الس�ابقة ،وتعطي إرسائيل حق املطالبة
بحق الوجود ،ضمن حدود آمنة ،من غري التعرض إىل هوية هذه الدولة وطبيعتها . 32وعندما
انطلقت عملية التس�وية السياس�ية بني إرسائيل والدول العربية ،وخالل املفاوضات مل تطالب
إرسائيل االعرتاف هبا بصفتها دولة هيودية ،وذلك وف ًقا للقناعة اإلرسائيلية الذاتية .ومع ذلك،
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وعىل الرغم من أن مسيرة التس�وية انطلقت وفق أسس ال تتضمن فكرة هيودية الدولة ،إال أن
هذه الفكرة أخذت تظهر يف طريق التسوية حينًا وختتفي أحيا ًنا أخرى.

ُو ِّق�ع عىل اتفاقية أوس�لو عام 1993م ،واعرتفت قي�ادة منظمة التحرير الفلس�طينية بحقّ
إرسائي�ل يف الوج�ود ،وهذا االعتراف يعني اإلق�رار برشعية م�ا فعلته إرسائي�ل منذ احتالل
فلس�طني .تعث�رت العملية السياس�ية ع�ام 2000م مع بداي�ة االنتفاض�ة الفلس�طينية الثانية،
وتزامن ذلك مع تأس�يس (مؤمتر هرتس�يليا) ،الذي يؤكد أن غاية إرسائيل احلفاظ عىل الدولة
والس�يام تطورات الواق�ع اإلقليمي ،فإرسائيل
اليهودي�ة ،مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية،
ّ
33
ُس�مى إرسائيل  .ويؤكد
تتطلع إىل أبعد من االعرتاف بحكم األمر الواقع فقط بوجود دولة ت ّ
مؤمتر هرتس�يليا الس�نوي ميزان املناع�ة واألمن القومي يف إرسائيل بعد فترة وجيزة من اهنيار
عملية التسوية السياسية بني إرسائيل والفلسطينيني واندالع االنتفاضة الفلسطينية ،و ُيعدّ ّأول
مؤمت�ر من نوع�ه يف ارتباطه املبارش مع األمن القوم�ي اإلرسائييل ،ومع التحدّ ي�ات املاثلة أمام
وعامليا.34
وإقليميا
داخليا
إرسائيل
ًّ
ًّ
ًّ

ُط�رح فك�رة هيودية إرسائي�ل عىل أجن�دة املفاوضات الفلس�طينية
حت�ى ع�ام 2003م مل ت َ
اإلرسائيلية ،إىل أن حدث هذا األمر ألول مرة بشكل علني ومبارش من قبل الرئيس األمريكي
ج�ورج ب�وش االبن يف قمة العقب�ة يف  25مايو 2003م ،عندما أعلن الت�زام بالده بضامن أمن
إرسائيل بوصفها دولة هيودية نابضة باحلياة ،عىل أنه تعبري واضح عن تبني واشنطن للتحفظات
اإلرسائيلية عىل خطة خريطة الطريق للسلام يف الرشق األوس�ط .يبدو أن القيادة اإلرسائيلية
للتهرب من اس�تحقاقات قضايا ّ
احلل النهائي ،ويف املقابل أعلن بوش ضامن
وضعت حتفظاهتا
ّ
بلاده ألم�ن إرسائيل هب�ذه الصفة ،اً
أمل بإعادة إطالق مس�ار التس�وية السياس�ية ،وذلك عىل
خلفية اخلشية عىل إرسائيل من مضاعفات انتفاضة األقىص .إال أن مصطلح الدولة اليهودية يف
ترصيح الرئيس األمريكي يمثّل غاية اخلطورة ضد الفلس�طينيني والعرب ،حيث إن الواليات
املتح�دة األمريكية ال تعرتف بالدولة عىل أس�اس من الدين ،وإنما تعرتف هبا دولة ديمقراطية
خصوصا أن قرار التقسيم  181ال يعطي أفضلية لليهود عىل
تشمل مجيع األديان واألجناس،
ً
أس�اس الدين أو العرق ،وال يمكن للواليات املتحدة الترصيح هبذا؛ ألن املادة الثانية والثالثة
م�ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان توضحان محاية احلقوق السياس�ية والدينية واالجتامعية
والثقافية لكل فئة من السكان بدون متييز عنرصي.35

ألي اتف�اق إال يف أثناء
مل تط�رح إرسائي�ل مطلب االعرتاف هبا دول�ة هيودية عىل أنه رشط ّ
انعق�اد مؤمت�ر أنابوليس للسلام يف أواخر عام 2007م . 36احلكوم�ة اإلرسائيلية طرحت هذا
األم�ر خلال لق�اء أنابولي�س ،ال كرشط للتف�اوض وال حتى كشرط لالتفاق ،وإنما النتزاع
تنازالت من الفلسطينيني ،حيث ُر ِفعت قضايا الوضع النهائي (القدس ،واحلدود ،والالجئني)
م�ن عىل جدول املفاوضات ،مقابل حذف اإلش�ارة إىل الدولة اليهودية .اً
علم أن رئيس�ة طاقم
التفاوض اإلرسائييل تسيفي ليفني سبق أن عبرّ ت عن اعتقادها بأن هيودية إرسائيل أمر يتكرس
على أرض الواقع .والالف�ت أن الوفد اإلرسائييل الذي حرض مؤمتر أنابوليس تقدم باشتراط
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أس�ايس للتوقيع عىل وثيقة مشتركة مع الوفد الفلسطيني بحيث تتضمن موافقة فلسطينية عىل
فكرة هيودية الدولة ،وذلك بغية إحداث وحدة موقف يف املجتمع اإلرسائييلّ ،
ألن هذه الفكرة
حتظ�ى بإمجاع إرسائييل ،خاصة مع الوضع الضعيف لرئيس الوزراء اإلرسائييل ،هيود أوملرت،
وحكومته الناتج عن تداعيات حرب يوليو 2006م .37

م�ع وصوله إىل البيت األبي�ض مطلع عام 2009م،
أك�د الرئي�س األمريك�ي ،ب�اراك أوباما الس�عي إىل قيام
دول�ة فلس�طينية ،وه�و ط�رح مل ي�رق لبنيامين نتنياهو،
رئيس احلكوم�ة اإلرسائيلية ،وهو ال�ذي طاملا ر ّدد عدم
سماحه بقي�ام دول�ة فلس�طينية ،اً
فضًل� ع�ن ع�دم إيامنه
باتفاقية أوسلو 1993م .عىل هذه اخللفية ،جعل نتنياهو
اإلق�رار الفلس�طيني بيهودية إرسائيل ً
رشط�ا للتفاوض
حول املسارات الثالثة :األمنية واالقتصادية والسياسية.
معتبرً ا أنه ٌ
رشط للوصول إىل اتفاق ،أو إىل احلل النهائي
للرصاع يف فلسطني املحتلة ،وفق رؤاه اليمينية اخلاصة ،املتمثّلة بدولة فارغة من أي مضمون،
وأقرب يف احلقيقة إىل احلكم الذايت املوسع . 38هكذا ،أصبح قادة اليهود يتحدّ ثون عن الشعب
اليه�ودي يف الدول�ة اليهودية ،وقد اتضح ذل�ك يف زعم بنيامني نتنياهو أن "الرشط األس�ايس
إلهناء الرصاع هو اإلقرار الفلس�طيني العلني ،امللزم والصادق ،بإرسائيل دولة قومية للش�عب
اليهودي" ،وقد أقدمت حكومته يف أكتوبر 2010م عىل إجراء تعديالت عىل (قانون املواطنة)
بحيث يتضمن أداء قسم الوالء للدولة اليهودية ً
رشطا الكتساب اجلنسية اإلرسائيلية .وأضاف
نتنياهو ً
رشطا عىل الفلس�طينيني بأن ربط االعرتاف بدولة إرسائيل بتجميد االس�تيطان لبضعة
أشهر.39

حت�������ى عام 2003م لم ُتط�������رَح فكرة يهودية
�إ�سرائي�������ل عل�������ى �أجن�������دة المفاو�ض�������ات
الفل�سطيني�������ة الإ�سرائيلية� ،إل�������ى �أن حدث
ه�������ذا الأمر لأول مرة ب�ش�������كل علني ومبا�شر
من قبل الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن
في قمة العقبة في  25مايو 2003م

افتتح نتنياهو الدورة الش�توية للكنيس�ت عام 2009م بتأكيد أن "حق وجود دولة هيودية،
وحق الدفاع عن النفس ،من أركان وجود الشعب اليهودي ،وهناك ترابط عضوي بني هذين
احل ّقني ،"...ورصح علنًا بأن اس�م دولة إرسائيل أصبح من املايض .وقال كلمة خالل جلس�ة
الكنيست إلحياء ذكرى زئيف جابوتينسكي ،زعيم التيار التصحيحي الصهيوين اليميني" :إننا
اً
ينص عىل اعرتاف الفلس�طينيني بإرسائيل
حاسًم� وحاز ًما
نطرح يف هذه األيام مطل ًبا
ً
وواضحا ّ
أمرا
كدول�ة للش�عب اليهودي ،كدول�ة هيودية .إن هذا االعتراف ضمن اتفاق السلام يعترب ً
ومبدئيا ورضور ًّيا ،غري أن السالم هو الذي يستوجب هذا االعرتاف".40
أساسيا
ًّ
ًّ
يف أثن�اء جت�دد املفاوض�ات اإلرسائيلي�ة الفلس�طينية ع�ام 2013م دع�ا رئي�س ال�وزراء
اإلرسائيلي بنيامني نتنياهو الرئيس الفلس�طيني حممود عباس إىل االعتراف بأن إرسائيل دولة
وه�م إغراق إرسائي�ل بالالجئني" .إن
هيودي�ة ،كما دع�اه إىل الطلب من ش�عبه أن "يتخلىّ عن ْ
الترصي�ح ال�ذي أطلق�ه نتنياهو يعل�ن رصاحة مقاومت�ه ألي ضغوط قد يتع�رض هلا من قبل
الرئيس االمريكي للتخيل عن رشطه األسايس برضورة اعرتاف السلطة الفلسطينية (بيهودية)
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الدولة اإلرسائيلية . 41وكان وزير اخلارجية األمريكي ،جون كريي ،انتقد إرصار إرسائيل عىل
رضورة اعتراف الفلس�طينيني بيهودية الدولة .لكن صحيفة هآرت�س لفتت النظر إىل ترصيح
كريي يف ديس�مرب 2013م ،الذي جاء فيه أنه "علينا أن نبحث عن سلام يعرتف بأن إرسائيل
دولة هيودية" .كام ملح كريي ،بحس�ب الصحيفة نفس�ها ،إىل أن موضوع الدولة اليهودية ورقة
مس�اومة فلس�طينية يف املفاوضات م�ع إرسائيل .ورأى وزي�ر اخلارجية األمريك�ي أن بنيامني
اً
ق�رارا يف غاية الصعوبة ،يمنح الفلس�طينيني الفرصة إلضفاء
ريا ،واتخّ ذ
نتنياه�و قدّ م
ً
تن�ازل كب ً
42
الرشعية عىل املفاوضات ،عن طريق تبادل األرايض .

وقد طالب وزير اخلارجية اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،االعرتاف باليهود الذين هاجروا
إىل إرسائيل من الدول العربية بأهنم الجئون ،ومقايضة أمالكهم بأمالك الالجئني الفلسطينيني
الذي�ن شرُ ّ دوا م�ن وطنه�م بقوة السلاح الصهيوين ،أي يطالب مس�اواة املهاج�ر إىل بلد آخر
بمح�ض إرادت�ه بالالجئ ال�ذي ُأجبرِ عىل ت�رك وطنه .لك�ن ليربمان مل يطال�ب بتعويض عن
أملاك مليون رويس هيودي هاجروا إىل إرسائيل خالل األعوام الس�ابقة وأمالكه الش�خصية
التي هجرها من بيالروسّ .
إن اهلدف من هذه احلملة املركزة هو طمس احلقوق الفلسطينية يف
أرض فلسطني التارخيية ،وأن الشعب الفلسطيني مل يكن موجو ًدا ،وأن أرض فلسطني هي بال
شعب ،وأهنا لشعب بال أرض.43
سن
من الواضح أن احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة ستعمل يف املدى القريب والبعيد عىل ّ
القوانين الت�ي تؤ ّمن هل�ا عملية اإلقصاء الدائمة والتهميش املس�تمر لألقلي�ة العربية التي يبلغ
بمس�ميات عديدة لطرح أفكار
تعدادها نحو  1.6مليون عريب فلس�طيني ،وس�تعقد مؤمترات
ّ
ع�ن اهلاجس الديمغرايف اإلرسائييل ج�راء التزايد الطبيعي املرتفع بني العرب ،وهذا ما حصل
فعلي�ا يف مؤمترات هرتس�يليا الس�نوية .ويف هذا اإلط�ار بالذات ،تأيت دع�وة ليربمان إىل مبادلة
ًّ
األرايض الفلس�طينية التي تقوم عليها الكتل االس�تيطانية الكبرية يف التجمعات الكبرية داخل
إرسائيل مع الدولة الفلس�طينية القادمة .كام أن هيودية دولة إرسائيل تلغي حق عودة الالجئني
الفلسطينيني.

دوافع مطالبة الفل�سطينيين االعتراف بيهودية �إ�سرائيل:
الهاج�س الديموغرافي
املش�كلة الديموغرافية تتعلق بس�كان إرسائيل من فلس�طيني  ،1948حيث س�تصل نسبة
الس�كان العرب يف إرسائيل إىل  35%خالل الس�نوات القادمة ،وذلك سيلغي الدولة اليهودية
الت�ي س�تتحول إىل دول�ة ثنائية القومية .أش�ار الربوفيس�ور أرنون س�وفار أس�تاذ اجلغرافيا يف
جامع�ة حيف�ا إىل هناي�ة الكيان اليهودي خالل العق�د القادم ألس�باب ديموغرافية ،كام جاء يف
مق�ال بصحيفة هآرتس ،وبحس�ب رأيه س�وف يش�كل اليهود يف ع�ام  2020أقلية يف "أرض
إرسائيل التارخيية" ،إذ س�وف يش�كلون نس�بة  42%فقط من املجموع العام للس�كان ،يف حني
أن العرب سيش�كلون نس�بة  58%من السكان . 44بينام تشري الدراس�ات اإلرسائيلية املستقبلية
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إىل أن اليهود س�يصبحون أقلية ابتداء من هناية العقد احلايل .وس�تنحرس نس�بتهم مع هناية عام
 2020إىل نح�و  40%من الس�كان ،مقابل  60%من الفلس�طينيني .أما داخ�ل إرسائيل حيث
النس�يج البرشي هناك  20%من فلس�طيني  48ونحو  80%من اليهود ،فتشير الدارس�ات إىل
أن اليهود س�يفقدون امتياز كوهنم أغلبية س�كانية مع حلول عام  ،2048هذا هو املشهد الذي
يرعب القادة اإلرسائيليني ،الذي من ش�أنه بناء دولة ثنائية القومية ،وهو األمر الذي س�يحبط
املرشوع الصهيوين.45
وبناء عليه هناك إمجاع صهيوين عىل نزع فتيل ما أسموه (القنبلة املوقوتة :الواقع الديموغرايف
العريب يف فلسطني) من خالل اخليارات اآلتية :اً
أول :التخلص قدر اإلمكان من الوجود العريب
داخل أرايض  ،48ثان ًيا :احلدّ من التزايد الديموغرايف لفلس�طيني  ،48ثال ًثا :إحلاق فلس�طينيي
 48بالدول�ة الفلس�طينية مع إبقائهم يف أماكن س�كناهم احلالية يف مقابل بقاء املس�توطنات يف
رابعا :زيادة عدد اليهود داخل إرسائيل من خالل اهلجرة إليها.
الضفة الغربيةً ،

�إلغاء حق العودة:
إن مغزى حقّ العودة هو حمو دولة إرسائيل اليهودية ،حيث يشكل حق العودة للفلسطينيني
جوهر الروح الوطنية ،وال يس�تطيعون التخيل عن�ه .إن االعرتاف بإرسائيل دولة هيودية خيرج
اجلانبني من املصيدة ،حيث هناك إمكانية حلدوث توازن ملس�ألة حق العودة ،مما هيدئ املخاطر
اخلطيرة الكامن�ة يف تل�ك املس�ألة .إال أن نتنياه�و يدرك أنه ال يوجد قائد فلس�طيني يس�تطيع
االعرتاف بإرسائيل دولة هيودية.
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و�ضع ّ
حد لل�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني:

االعتراف ب�أن إرسائيل ه�ي الوطن القومي للش�عب اليه�ودي ورقة اختب�ار لوضع حدّ
ً
ارتباطا وثي ًقا بمطلب هناية الرصاع الذي يتمحور حول أن
للرصاع بش�كل عام ،فاألمر يرتبط
للش�عب اليهودي حقو ًقا تارخيية ودينية يف ه�ذه البالد .هكذا بإعطاء إرسائيل احلق يف البحث
ع�ن أمن هذه الدولة وفق منطق (دولة آمنة لليهود) ،وهذا يعني تربير رفض العودة إىل حدود
 ،1967باعتباره�ا ح�دو ًدا غير آمن�ة ،وهو األم�ر املرجح .وهذا األمر ينس�ف حق الش�عب
الفلسطيني يف املقاومة.46

ت�أكيد هدف ال�صهيونية ب�إقامة وطن قومي لليهود:

هدف احلركة الصهيونية النهائي هو إقامة وطن قومي لليهود ،لذا فمن مل يعتقد أن للشعب
اليه�ودي احل�ق يف وطن�ه فهو عنرصي ،وم�ن مل يعتق�د أن الوط�ن اليهودي يمتل�ك الرشعية
الدولية فهو خمادع ،فبدون االعرتاف بإرسائيل دولة للش�عب اليهودي فإن املرشوع الصهيوين
سيتالشى .هذا يتطلب احلصول عىل رشعية إقليمية ودولية ،وإحداث حتول يف خارطة الوعي
يف الع�امل العريب واإلسلامي يف حال القبول بيهودية الدول�ة ،فالعالقات بني إرسائيل والدول
العربي�ة املعتدلة يف حالة مجود؛ بس�بب قبول إرسائيل عىل أهن�ا أمر واقع ال أنه كيان رشعي .إن
االعتراف بإرسائيل دولة قومية للش�عب اليهودي يوضح أن إرسائيل ليس�ت كيا ًنا غري ًبا ،بل
وس�يجبرَ العرب عىل االعرتاف برشعية الس�يادة
هي جزء غري منفصل عن الرشق األوس�ط،
ُ
اليهودية.

ت�سوية العالقات مع �أوروبا الم�سيحية:

تس�وية خالف�ات اليهود م�ع أوروبا املس�يحية ،فحتى الي�وم مل حتل أوروبا مس�ألة التعقيد
اليه�ودي لدهي�ا .إن االعتراف بإرسائيل دول�ة قومية للش�عب اليهودي س�يؤدي إىل اعرتاف
يب باملس�ؤولية األخالقي�ة جت�اه اليه�ود الذين طردوا م�ن أوروبا خلال أربعينيات القرن
أورو ّ
املايض ،وهكذا تضمن أوروبا حقوق اليهود وتعويضهم عن املعاناة التي عايشوها يف أوروبا،
خاصة خالل احلرب العاملية الثانية.47

الموقف الفل�سطيني:

االعتراف بيهودي�ة إرسائيل يعني التس�ليم بالرواي�ة اإلرسائيلية وما تق�وم عليها ،بأن
أيض�ا َعدَّ ِّ
كل أرض فلس�طني لليه�ود ،وال حق�وق للع�رب واملس�لمني فيه�ا ،ويعن�ي ً
كل
التاري�خ اإلسلامي والع�ريب فيما يتعلق بفلس�طني ومدين�ة القدس غري صحي�ح ،وكذلك
يعن�ي قبول ادعاءات احلركة الصهيونية بإنكار أي حضارة يف فلس�طني ،واالدعاء بأهنا هي
(أرض امليع�اد) للش�عب اليه�ودي .لكن ،ال مانع من قيام دولة فلس�طينية وف ًقا حلس�ابات
ومعايير إرسائيلي�ة عىل ج�زء من الضف�ة الغربية بام يزي�د أو يتقلص وف ًقا ملوازي�ن اللحظة
وحس�اباهتا ،ومقابل أثامن باهظة يدفعها الفلسطينيون من حقوق الالجئني والقدس واملياه
والس�يادة.48
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عندم�ا اعرتفت إرسائيل بالش�عب الفلس�طيني ع�ن طريق الرس�ائل املتبادل�ة لكون ذلك
ج�ز ًءا م�ن اتفاقية أوس�لو يف عام 1993م جاء ذلك بش�كل فيه مواربة ،م�ن خالل االعرتاف
بمنظمة التحرير الفلس�طينية بوصفها اً
ممثل للش�عب الفلس�طيني من دون االعرتاف بحقوقه،
49
بينما اعرتف�ت املنظم�ة بح�ق إرسائيل يف الوج�ود والعي�ش بأمن وسلام  .وهن�اك من بني
الفلس�طينيني من اعرتف بيهودية دولة إرسائيل من خالل توقيع اتفاقية جنيف بني إرسائيليني
وفلس�طينيني يف عام 2003م ،بينهم أمني رس منظمة التحرير السابق يارس عبد ربه الذي يعلن
اآلن رفضه ليهودية إرسائيل من دون أن يعلن ختليه عن هذه االتفاقية التي نصت عىل "حق كل
من الش�عبني الفلسطيني واليهودي يف دولة" .وال يغري من هذا االعرتاف ما جاء بعد ذلك من
عبارة حتدثت عن "عدم اإلجحاف باحلقوق املتس�اوية جلمي�ع املواطنني يف كل من الدولتني".
فوع�د بلف�ور ً
أيضا نص "عىل رضورة أال ُيؤتى بعمل من ش�أنه أن ينتق�ص من احلقوق املدنية
والدينية التي تتمتع هبا الطوائف غري اليهودية املقيمة يف فلسطني" ،ولكن ذلك مل يوقف اقتالع
الفلس�طينيني وترشيدهم وارتكاب املجازر بحقه�م" .إذ عندما يصبح أصحاب البالد دخالء
تتم املطالبة بعدم اإلجحاف بحقهم ،فهذا يعني فتح الباب الستباحتهم".50
رسا من خلال رس�ائل إىل الرئيس الفلس�طيني تطالبه
هن�اك من يدع�و من الفلس�طينيني ًّ
باالعتراف بيهودي�ة دول�ة إرسائي�ل ،أو التوص�ل إىل حل وس�ط ،وبعضهم توق�ع أن يعرتف
الفلس�طيني أن إرسائي�ل دول�ة هيودية وف ًقا ملا ج�اء يف خريطة الطريق الت�ي تنص عىل أن احلل
جيب أن يتضمن إقامة دولتني ،واحدة هيودية وأخرى فلس�طينية .هؤالء الفلسطينيون حُيدثون
تصدعات يف موقف اإلمجاع الفلسطيني إزاء االعرتاف بيهودية إرسائيل ،ويراهنون عىل أهنم،
هبذه الطريقة ،يلقون الكرة يف امللعب اإلرسائييل وحيرجون اليهود.

إذا أقدمت القيادة الفلس�طينية عىل االعرتاف بأن إرسائيل دولة للش�عب اليهودي ،مقابل
قيام دولة فلسطينية عىل جزء من الضفة الغربية ،حمرومة من استيعاب الشعب الفلسطيني كله،
فإهنا تتبنى الرواية الصهيونية للرصاع ،51التي تستند إىل أن فلسطني هي إرسائيل ،وقد حررها
اليه�ود إلقامة دولتهم املوعودة من أجل إقامة هيكل س�ليامن الثال�ث ،وهذا يعني أن الضحية
الفلس�طينية تعط�ي الرشعية للجلاد الذي لن يعوضه ،ولن يكفيه اعتراف العامل كله الذي ال
يعادل اعرتاف الشعب الفلسطيني به ،لذلك تعطي حكومة نتنياهو كل هذا االهتامم لالعرتاف
الفلسطيني بأن إرسائيل دولة هيودية.

تسمي نفسها دولة هيودية،
إن تكرار حديث الرئيس الفلس�طيني عن استطاعة إرسائيل أن ّ
وأن الفلس�طينيني يمك�ن أن يعرتف�وا هبا عىل هذا األس�اس إذا اعرتفت هبا اجلامع�ة العربية أو
األمم املتحدة ،وإذا وافقت عىل ّ
حل متفق عليه لقضية الالجئني وختيريهم الشكيل يف خيارات،
ومن ضمنها خيار العودة إىل ديارهم إذا وافقت إرسائيل -يتناقض مع التأكيدات الفلس�طينية
املس�تمرة الت�ي تكررها ّ
كل الفصائل الفلس�طينية عن عدم االعرتاف بيهودي�ة إرسائيل ،فمثل
ٌ
مرف�وض من الفلس�طينيني حتى لو اعترف العامل كل�ه هبا ،ومثل ه�ذه املواقف
ه�ذه القضي�ة
يش�جع من يري�دون كرس املوق�ف الفلس�طيني الراف�ض لتب ّني الرواي�ة الصهيوني�ة للرصاع .
لذلك ،ويف مواجهة اخلطاب السيايس اإلرسائييل بشأن هيودية إرسائيل ،هناك رفض فلسطيني
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من األطياف السياس�ية الفلس�طينية كافة ،وقد ّ
توضح املوقف الفلس�طيني يف مؤمتر أنابوليس
حني رفض الوفد الفلس�طيني املش�ارك القبول بطرح الوفد اإلرسائيلي فكرة هيودية إرسائيل،
أو التوقي�ع على وثيقة تتضمن هذه الفكرة .جاء الرفض الفلس�طيني انطال ًقا من أن االعرتاف
بيهودية إرسائيل يغلق الباب أمام حق العودة لالجئني الفلس�طينيني ،ويساعد يف تنفيذ سياسة
اضطهاد
عرقي بحق األقلية العربية داخل إرسائيل.52
ّ
تلوح ّ
بحل نفسها حتى ال تتحمل وزر إعالن قرار هيودية دولة إرسائيل
السلطة الفلسطينية ّ
رس�ميا؛ ألن ح�دوث ذلك م�ع وجودها يدينها؛ ألن�ه يلغي الوجود الفلس�طيني ،فهذه قضية
ًّ
يرفضه�ا الع�رب عامة والفلس�طينيون خاصة .وقد رفض�ت القمة العربية ال�ـ 25يف الكويت
االعتراف بيهودي�ة دول�ة إرسائيل ،وأع�رب (إعالن الكوي�ت) عن الرف�ض القاطع واملطلق
لالعرتاف بيهودية إرسائيل.53

الخاتمة:

صر رئي�س الوزراء اإلرسائيلي بنيامني نتنياهو على هيودية إرسائي�ل ،وأن أي ّ
حل هنائي
ُي ّ
ً
فلسطينيا بأن إرسائيل دولة للشعب اليهودي .هذا
للقضية الفلسطينية جيب أن يتضمن اعرتافا
ًّ
يمس
اإلرصار يكشف أن االعرتاف بيهودية إرسائيل ليس جمرد اعرتاف هبويتها اليهودية ،وإنام ّ
األرض نفس�ها ،بمعنى أهنا حقّ للش�عب اليهودي وملك له ،ال ينازعه يف ذلك الفلس�طينيون
والعرب واملسلمون .وهبذا تصبح أرض إرسائيل إلغاء لفلسطني ،وألرض فلسطني ،وحلقوق
فلسطينيا
الشعب الفلسطيني التارخيية .إن منح هيودية إرسائيل أبعا ًدا قانونية وسياسية واعرتا ًفا
ًّ
وعربيا سيقضم ّ
كل احلقوق الفلسطينية والعربية ،بام يف ذلك حقّ العودة ،وتقرير املصري ،وهي
ًّ
حقوق بقيت مضمونة بموجب القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
إرسائيليا ،فهناك حم ّللون
جممعا عليه
ّ
ربا آخر هلذا املرشوع ،وهو أنه ليس ً
لكن هناك جان ًبا معت ً
ًّ
ومفك�رون إرسائيليون ينعتونه بالعنرصي ،وهن�اك ً
أيضا من يؤكد أنه خيالف الزعم بالقول إن
إرسائيل هي الديمقراطية الوحيدة يف الرشق األوس�ط .كذلك إن من أهم أسباب التوجه هلذا
املشروع هو أزم�ة هوية تعاين منها إرسائي�ل اليوم .فإرسائيل قامت عىل أس�اس ديني ،وذلك
مل يع�د مفهو ًم�ا يف عامل الي�وم .لذا فإهنا تبحث ع�ن هوية جديدة عىل أس�اس يصطنع القومية،
وال يتع�ارض مع أه�داف القوى اليمينية املس�يطرة داخل إرسائيل .وم�ن خالل هذا املرشوع
تسعى إرسائيل جاهدة للتغطية عىل حقيقة نشأهتا منذ البداية ،حيث اعتمدت جتميع أناس من
جنسيات وثقافات خمتلفة ال يشكلون شع ًبا باملعنى العلمي للكلمة.

إرسائيليا بإحلاق فلسطينيي
توج ًها
إن التأكيد احلايل ملصطلح الدولة اليهودية حيمل يف طياته ّ
ًّ
 48بالدول�ة الفلس�طينية املس�تقبلية ،بزعم احلف�اظ عىل نق�اء الدولة اليهودية ،وعدم السماح
بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل بيوهتم داخل فلسطني املحتلة .وإن التصدي هلذه الفكرة يعني
مواجهة تداعيات هذا املصطلح عىل مس�تقبل األقلية الفلس�طينية يف إرسائيل ،وعىل الالجئني
أساس�ا يف هتيئة الظروف
الفلس�طينيني ،إضاف�ة إىل البعد اإلستراتيجي لتلك الفك�رة ،املتمثّل ً
جلذب مزيد من هيود العامل إىل فلسطني املحتلة ،إذ تعدّ اهلجرة اليهودية من أهم ركائز استمرار
بقاء إرسائيل يف املنطقة.
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