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اتجــاهــات

أصداء الثورة الشعبية في العالم العربي حتّرك وعي بعض األجيال الشابة في إسرائيل.

إعداد: أنطــوان شلحــت

)*( ال ت���زال »خط���ة االنفص���ال« عن غ���زة وبعض أج���زاء من ش���مال الضفة 
الغربية من جانب واحد، على الرغم من مرور أكثر من خمس���ة أعوام ونصف 
العام على تطبيقها، تثير جدال إس���رائيليا س���اخًنا بشأن »املفهوم« الذي وقف 
وراءه���ا، وبش���أن م���ا تبق���ى من���ه ورمبا ال ي���زال ذا صلة مب���ا يحدث ف���ي الزمن 

الراهن. 
وقب���ل فترة وجيزة وقف في مركز ه���ذا اجلدل كتاب صدر عن »معهد القدس 
للدراسات اإلسرائيلية« بعنوان »خطة االنفصال- احللم واندثاره«، وخلص 
عل���ى نح���و خاص إلى اس���تنتاج مزدوج فح���واه »أن االنفص���ال أدى إلى تفاقم 
الن���زاع )اإلس���رائيلي- الفلس���طيني( بص���ورة كبي���رة« م���ن جه���ة، وأن ح���رب 
لبن���ان الثاني���ة )ف���ي صي���ف 2006( وعملية »الرص���اص املصب���وب« في غزة 
)في ش���تاء 2009( كانتا حصيلة »إفالس االنفصال األحادي اجلانب بوصفه 

إستراتيجيا فاعلة إلدارة الصراع«، من جهة أخرى. 
وف���ي احلقيق���ة فإن اإلق���رار بهذا اإلف���الس كان قد ش���مل أيًضا القوى السياس���ية 
الت���ي أيّدت االنفصال من جانب واحد، وفي مقدمها حزب كادمي�ا الذي »اخترعه«، 
ورئيسه السابق إيهود أوملرت مبجّرد قيامه، عندما كان رئيًسا للحكومة، بإسقاط 
م���ا عرف باس���م »خط���ة االنط���واء« )أو خط���ة التجمي�ع( ع���ن جدول األعم���ال عقب 
احلرب على لبنان، وبالتخلي عن فكرة االنسحابات األحادية اجلانب من أساسها 
»كونها لم حتقق األمن إلس���رائيل«، بحس���ب الرواية اإلس���رائيلية الرسمية!. وملن 
نس���ي فإن ه���ذه اخلطة اعتبرت مبنزل���ة تكملة ل� »خطة االنفص���ال«، وكانت تنص 
على االنس���حاب م���ن معظم أجزاء الضف���ة الغربية، وإخالء املس���توطنات الواقعة 
ش���رقي اجلدار الفاص���ل )مبوجب هذه اخلطة كان من املفت���رض أن تقوم احلكومة 
اإلس���رائيلية، بصورة أحادية اجلانب، بتجميع املستوطنن اليهود املنتشرين في 
املس���توطنات القائم���ة في قل���ب الضفة الغربية ونقلهم للس���كنى في املس���توطنات 
القائم���ة داخل الكتل االس���تيطانية املنتش���رة ف���ي مناطق قريبة أكثر م���ن حدود ما 
قبل العام 1967، طبقا ملسار اجلدار الفاصل. وقد جرى احلديث على كتل معاليه 
أدومي���م وأريئي���ل وغ���وش عتصي���ون. وبن���اء عل���ى اخلطة ف���إن إس���رائيل تواصل 

السيطرة على سبعة باملئة من أراضي الضفة الغربية(. 
وفي مناس���بة ذك���رى مرور أربعة أعوام على تفكيك مس���توطنات قطاع غزة 
في العام 2009 أعلن أحد أقطاب حزب العمل، وهو بنيامن بن إليعازر، وزير 
الدف���اع األس���بق، أن االنفصال عن غزة م���ن جانب واحد، وال���ذي اندرج حزبه 
في عداد املؤيدين له، كان خطأ كبيًرا ينبغي عدم تكراره، وذلك بس���بب الفشل 
ف���ي إيجاد أمنوذج ميكنه إغواء اآلخرين بالتوصل إلى تس���وية مع إس���رائيل، 
ع���ن طريق »تظاهر ه���ذه األخيرة باس���تعدادها ألن تهدم مس���توطنات أقامتها 

بنفسه�ا« على حّد قوله. 

أّما رئيس احلكومة اإلس���رائيلية بنيامن نتنياهو فأعلن في الذكرى نفس���ها 
أن تفكي���ك مس���توطنات اس���تعمارية إس���رائيلية م���ن جان���ب واح���د ه���و خط����أ 
ف���ادح ومري����ع ولن يتكّرر، مؤك���ًدا مرة أخرى متس���كه ب� »اتف����اق« مع اجلانب 
الفلس���طيني يق���ف في صلب���ه ش���رطان: األول- اعت���راف فلس���طيني حقيقي ال 
ُي���رّد بإس���رائيل دول���ة يهودي���ة؛ الثان���ي- اعتم���اد تدابي���ر أمنية ميك���ن ضمان 
اس���تمراريتها وفرضها، وذلك من خالل نزع حقيقي للسالح في األراضي التي 

تنسحب إسرائيل منها.
وعل���ى الرغم من التصريحات املتضاربة في ش���أن أهداف »خطة االنفصال« 
ل���دى تطبيقه���ا، فإن البروفس���ور زكي ش���الوم، أس���تاذ العلوم السياس���ية في 
جامع���ة ب���ن غوري���ون في بئ���ر الس���بع، والباح���ث في »معه���د دراس���ات األمن 
القوم���ي« ف���ي جامعة ت���ل أبيب، يقّدر بأن هذه اخلطة س���عت باألس���اس وعلى 
نح���و علن���ي ألن تك���ون مرحلة أول���ى في طريق رس���م حدود دائمة إلس���رائيل، 
باعتبار ذلك عملية حاس���مة متّهد األجواء لتس���وية إس���رائيلية - فلس���طينية 
ش���املة. وبرأي���ه ف���إن االعتق���اد آنذاك متثل ف���ي أن خط���وة من ه���ذا القبيل كان 
من ش���أنها أن تبّن لس���كان إس���رائيل والسلطة الفلس���طينية والعالم أجمع أن 
الزعام���ة اإلس���رائيلية احلاكمة عازم���ة على إنه���اء »الواقع الالمعق���ول« الذي 
تعي���ش في���ه إس���رائيل منذ ح���رب »األي���ام الس���تة« )ح���رب حزي���ران 1967(، 
كدول���ة ليس���ت لها خطوط ح���دود دائم���ة ومتفق عليه���ا.  فإس���رائيل )كما قال 
رئي���س احلكومة األس���بق أريئيل ش���ارون ف���ي خطابه ضمن مؤمتر هرتس���ليا 
ح���ول مي���زان املناعة واألمن القومي في إس���رائيل الع���ام 2003، والذي حتدث 
في���ه ألول م���رة عن خطة االنفص���ال( ملزمة »برس���م خط���وط حدودية تضمن 

استمرار هويتها كدولة يهودية ودميقراطية«.
فضال عن ذلك فإن اخلطة انطوت، وفق قراءة ش���الوم، على رس���الة ضمنية 
اس���تهدفت تقويض القناعة التي سادت ألعوام طوال لدى أوساط عريضة في 
اجلمه���ور اإلس���رائيلي، مبا في ذلك اليمن واليس���ار، ول���دى الزعامة القومية، 
وكان مفاده���ا أن االس���تيطان اليه���ودي أوجد ف���ي املناطق الفلس���طينية وقائع 
غي���ر قابل���ة للنكوص على الصعيدين اإلقليمي والسياس���ي، م���ا يعني أن حّيز 
املن���اورة املت���اح أم���ام أي حكوم���ة  ف���ي إس���رائيل، س���واء كان���ت بقي���ادة اليمن 
أو اليس���ار، ه���و حيز مقلص ج���ًدا في كل ما يتعلق بدفع تس���وية إس���رائيلية- 
فلس���طينية قدًما. وكانت الفرضية تقول إن أي تس���وية تفضي إلى قيام دولة 
فلس���طينية س���وف تتطلب إخالء واس���عا ملس���توطنات إس���رائيلية ف���ي الضفة 
الغربية مبا يتيح إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي/ إقليمي مالئم.
كذل���ك كان���ت هن���اك رس���الة ضمنية أخ���رى ته���دف إل���ى التوضي���ح أن القيادة 
اإلس���رائيلية، وإذا ما كانت راغبة حقا في إخالء مس���توطنن، فإنها تعرف كيف 

يتع���ن عليها أن تس���تعد ملثل هذه املهمة الش���ائكة، وتع���رف أيًضا كيف تنجزها 
كم���ا يج���ب. ومعن���ى ذل���ك أن التقدير القائل ب���أن واقعا ال رجوع فيه قد نش���أ في 
الضف���ة الغربي���ة هو تقدير ال يس���تند إلى أي أس���اس. وعليه فإن���ه منذ أن نفذت 
خطة االنفصال أصبحت عالمة اس���تفهام كبرى تخّيم على االستيطان اليهودي 
ف���ي أي م���كان يقع ش���رقي اخلط األخضر. كما أن���ه بات واضحا من���ذ ذلك الوقت 
أن أي اس���تيطان في األراضي الفلس���طينية لم يعد »محصنا« أمام اإلخالء، وأن 
حكومة إس���رائيلية ق���ادرة على إخالء جتمع اس���تيطاني بحجم »غوش قطيف« 
)الذي ضّم مستوطنات قطاع غزة( ستكون قادرة أيضا على إخالء مستوطنن 
بحجم أوس���ع وأش���مل، فتلك مس���ألة تتعل���ق بالتصميم في جه���ة، وبتخصيص 

موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ مهمة من هذا القبيل في جهة أخرى. 
عل���ى الضد من ذلك، فإن س���يفر بلوتس���كر، أح���د كبار املعلق���ن االقتصادين 
والسياس���ين في صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، يعتقد أن ش���ارون بوصفه 
أًب���ا روحًي���ا وعملًي���ا ملفه���وم االنفصال م���ن جانب واح���د كان م���درًكا على نحو 
جّيد أن اخلالفات بن اإلس���رائيلين في ش���أن املناطق احملتلة قد ُحس���مت منذ 
ذلك الوقت ملصلحة املس���توطنن، ولذا فإنه بواس���طة إبراز الصعوبة الكبيرة 
الت���ي واجه���ت عملي���ة إج���الء بضع���ة آالف من املس���توطنن في قط���اع غزة في 
إط���ار »خطة االنفصال« أظه���ر للعالم كله الصعوبات األكب���ر التي من املتوقع 
مواجهته���ا ف���ي حال اإلق���دام على عملية إجالء تش���مل أعداًدا تف���وق عدد أولئك 

املستوطنن بعشرين ضعًفا )يقصد املستوطنن في الضفة الغربية(. 
وتاب����ع قائ����الً: ال ش����ك ف����ي أن معظ����م اإلس����رائيلين عل����ى اس����تعداد ف����ي الوقت 
احلال����ي للتس����ليم بإقام����ة دولة فلس����طينية إلى جانب إس����رائيل، غي����ر أن الدولة 
الت����ي يقصدونه����ا ال تختلف كثيًرا عن الس����لطة الفلس����طينية احلالية، س����واء من 
الناحية اجلغرافية، أو من الناحيتن السياس����ية والعسكرية. ولعل أكثر ما يدل 
على هذا القصد هو أن أقلية من بن اإلسرائيلين وفًقا الستطالعات الرأي العام 
تؤيد إجالء 150- 200 ألف مس����توطن من يهودا والس����امرة )الضفة الغربية(، 
وانس����حاب اجليش اإلس����رائيلي من قواعده العس����كرية في غ����ور األردن، وإقامة 
خ����ط ح����دودي جديد في الق����دس، وحتويل املناط����ق )احملتلة( إلى بلد يس����توعب 

مئات اآلالف من الالجئن الفلسطينين وخصوًصا من مخيمات لبنان. 
يبقى السؤال: أي منهما ُيعتبر األقرب إلى الصواب؟.

يبدو لي أنه لدى احلديث عن مفهوم االنفصال في السياق اإلسرائيلي عامة 
تظ���ل هناك أمور أكثر أهمية من اإلجابة عن هذا الس���ؤال ال���ذي يعتبر مفتوًحا 
أو مطروًحا على املس���تقبل، ولعّل في مقدمها أن فوز بنيامن نتنياهو وحزبه 
وس���ائر أحزاب اليمن املتطّرف في إس���رائيل بأكثرية مقاعد الكنيست في آخر 
انتخاب���ات عام���ة )2009(، وتش���كيل احلكوم���ة اليميني���ة احلالي���ة، ل���م يكونا 

تعبي���ًرا ع���ن س���قوط فك���رة االنفصال فحس���ب، وإمن���ا أيًضا عن ع���دم جهوزية 
اجلمه���ور اإلس���رائيلي، في معظم����ه، لعملية تس���وية مع الفلس���طينين تكون 

مقرونة بانسحاب آخر من مناطق محتلة وبتفكيك مزيد من املستوطنات. 
وال ُبّد من اإلشارة أيًضا إلى أن خطة االنفصال عن غزة حتديًدا عادت مؤخًرا 
إلى صدارة اجلدل في ضوء االنتفاضات العربية وخصوًصا في إثر ثورة 25 
يناير املصرية، ورأى إلياكيم هعتس���ني، عضو الكنيست السابق وأحد زعماء 
املس���توطنن في اخلليل، أن مش���كالت إس���رائيل مع قطاع غزة تفاقمت بس���بب 

خطة االنفصال. 
وأض���اف أن االنطب���اع األولي املتكّون بش���أن خطاب الثوار ف���ي مصر والذي 
يؤك���د أن���ه خطاب نظي���ف من كراهية إس���رائيل ه���و انطباع غير دقي���ق مطلًقا، 
ذل���ك بأن متظاهرين كثيرين ش���ددوا عل���ى أنه عندما يصبح الش���عب املصري 
ح���ًرا فإن���ه س���يقوم بتحري���ر الفلس���طينين وبتدمي���ر إس���رائيل، فض���اًل عن أن 
زعيم اإلخوان املس���لمن يؤيد إلغاء اتفاق الس���الم مع إسرائيل، ويدعم سلطة 
»حم���اس« في غزة. وال ش���ك في أن احتمال حتّول مصر إلى ظهير لوجيس���تي 
لكيان حماس���تان في غزة ينطوي على خطر شديد بالنسبة إلسرائيل، وميكن 
القول إن رئيس���ي احلكومة الس���ابقن إسحق رابن وأريئيل شارون بادرا إلى 
إقامة مس���توطنات يهودية في قطاع غزة بهدف منع حدوث س���يناريو من هذا 
القبي���ل. وبرأي���ه فإن إس���رائيل مطالبة اآلن أكثر من أي وق���ت مضى أن تصوغ 
إس���تراتيجيا جدي���دة في مواجه���ة مثل ه���ذا التهديد، لكن قبل ذل���ك يتعن على 
الزعام���ة اإلس���رائيلية كله���ا أن تعترف بأن خط���ة االنفصال عن غ���زة وتفكيك 
املس���توطنات اليهودي���ة فيه���ا كان���ت الس���بب املباش���ر وراء إقام���ة أول دول���ة 
»إرهابي���ة« ف���ي العالم ال تزال وحيدة، ووراء ما جنم عن ذلك كله وهو: إطالق 
الصواريخ على بلدات إس���رائيلية؛ عملية »الرصاص املصبوب«؛ تقرير جلنة 
غولدس���تون؛ حملة نزع الش���رعية عن إس���رائيل في العالم؛ قوافل الس���فن إلى 

غزة واندالع حرب باردة بن إسرائيل وتركيا. 
أّم���ا إف���رامي س���ني�ه، العمي���د ف���ي االحتي���اط والوزير الس���ابق، ف���رأى أن على 
إس���رائيل إع���ادة احت���الل مح���ور فيالدلفي الذي انس���حبت منه ف���ي إطار خطة 
االنفص���ال، ذل���ك بأن مصر ما بعد الثورة لن تس���تمر في إتباع السياس���ة التي 
كان الرئيس الس���ابق حس���ني مبارك يتبعها إزاء إس���رائيل، كما أنها ستحسن 
عالقاته���ا م���ع س���لطة »حم���اس« في غ���زة، وبن���اء على ذلك ف���إن املقارب���ة التي 
تتعامل مع إس���رائيل باعتبارها خطًرا إس���تراتيجًيا سوف تتعّزز. لكن سنيه، 
خالًفا لهعتس���ني، أكد كذلك أنه إذا لم تقدم إس���رائيل حاالً وس���ريًعا على إنهاء 
النزاع مع الفلس���طينين بواس���طة اتفاق س���الم نهائي فإنها س���تغدو معزولة 

دولًيا في وضع إقليمي أصبحت فيه بحاجة ماسة إلى أصدقاء.

ماذا بقي من »مفهوم االنفصـال من جانب واحد«؟

)*( برس���م الثورة املدنية املش���تعلة في أرجاء العالم العربي أطلقت 
مجموعة ُتطلق على نفس���ها اسم »روح جديدة« تضم نحو خمسن من 
املثقفن اإلسرائيلين اليهود الشباب ذوي األصول العربية قبل بضعة 
أيام مبادرة غير مس���بوقة في هيئة رس���الة موجهة »إلى مجايليهم من 
املثقفن العرب واملس���لمن في الشرق األوسط وشمال إفريقيا« ُنشرت 
ف���ي بضعة مواقع إلكترونية في صلبها دع���وة إلى إجراء حوار إقليمي 
معّمق تكون غايته دمج اليهود العرب أو الش���رقين في إسرائيل ضمن 
تاريخ املنطقة العربية وثقافتها، و«تصحيح وترميم كل ما مّت تدميره 
ف���ي الفت���رات األخي���رة« عل���ى صعي���د العالق���ات العربي���ة- اليهودي���ة، 
اليهودي���ة-  اإلس���المية-  الش���راكة  الس���تئناف  »مفتاًح���ا  يش���كل  مب���ا 
املس���يحية الت���ي ازده���رت في إب���ان عصر األندل���س الذهب���ي«، مؤكدين 
أن ه���ذه الش���راكة تظل قبل أي ش���يء رهن إجناز عناص���ر متعددة على 
غ���رار املواطن���ة الدميقراطي���ة املتس���اوية، والعدال���ة في توزي���ع املوارد 
االقتصادي���ة وف���ي تأم���ن فرص العم���ل والتربي���ة والتعلي���م، وحتقيق 
املس���اواة بن الرجل واملرأة، وقبول بني البش���ر كاف���ة بغّض النظر عن 
معتقداتهم ولون بش���رتهم وجنس���هم ومكانتهم وميوله���م االجتماعية 
والعاطفي���ة وانتماءاته���م الديني���ة واإلثنية، ومش���ددين عل���ى ضرورة 
االلت���زام بتحقي���ق ه���ذه الغاي���ات من خالل احلوار املس���تمر بن س���كان 
املنطق���ة كله���م، فض���اًل عن احل���وار م���ع يهود م���ن جماعات متع���ددة في 

إسرائيل وخارجها.
ولف����ت املوقع����ون عل����ى الرس����الة إلى أنهم م����ن ذراري يهود عاش����وا في 
الش����رق األوس����ط وش����مال إفريقيا منذ مئ����ات وآالف األعوام، وس����اهموا 
كغيره����م ف����ي ثقافة املنطق����ة وكانوا ج����زًءا أصيالً منها، ولذا ف����إن »ثقافة 
البلدان اإلس����المية وش����عور االنتماء العميق إلى ه����ذه املنطقة من العالم 
هم����ا جزء ال يتجزأ م����ن هويتنا اخلاصة، ومن التاري����خ الديني والثقافي 
واللغوي للحّيز الش����رق أوسطي واإلفريقي الشمالي، على الرغم من أن 
هؤالء اليهود كانوا ضحايا أنس����اق من التناس����ي في سياق هذا التاريخ، 
بداي����ة في إس����رائيل الت����ي ال تنف����ك تصّور نفس����ها على أنه����ا الفيصل بن 
الق����ارة األوروبية وبن ش����مال إفريقي����ا، وثانًيا في العال����م العربي الذي 
يبدو أنه س����لّم باالنش����طارية املتضادة ب����ن اليهود والع����رب وبتصوير 
اليه����ود عل����ى أنهم أوروبي����ون وآثر أن يهّم����ش تاريخ اليه����ود العرب في 
ماضي����ه أو أن يقصي����ه من����ه كلًي����ا، وثالًث����ا في أوس����اط الفئ����ات اليهودية 
الشرقية نفس����ها التي خجلت من ماضيها املشترك مع الشعوب العربية 
وحاولت أن تندمج وتساير التيارات املهيمنة على املجتمع اإلسرائيلي. 
وفض����الً عن ذل����ك كله ف����إن التأثي����رات املتبادلة ب����ن الثقافت����ن اليهودية 
والعربية على مّر التاريخ تعرضت لعمليات محو شديدة الوطأة، لكنها 
روي����ًدا روي����ًدا أخذت تب����رز في فض����اءات حياتية مختلفة مثل املوس����يقى 

والصلوات الدينية واللغة واألدب«. 
وق����ال املوقع����ون على الرس����الة إنهم يغبط����ون الش����عوب العربية على 
ثوراته����ا املدنية التي أطاحت أنظمة وحكاًما كما حدث في كل من تونس 
ومصر، وأن نظام احلكم اإلس����رائيلي الذين يعيشون في ظله يحاول أن 
يظه����ر مبظهر متنّور ودميقراطي غي����ر أنه يدوس احلقوق االقتصادية- 
االجتماعي����ة ملعظ����م الس����كان بص����ورة فّظ����ة للغاي����ة، ويق����وم بتقلي����ص 
احلري����ات الدميقراطي����ة، وبتش����ييد أس����وار عنصري����ة ف����ي وج����ه الثقافة 
الش����رقية اليهودية والعربية، وعلى الرغم من ذلك فإنه ما زالت أمامهم 
سكة طويلة حملاكاة ما يجري في البلدان العربية من خروج جماهيري 
إلى الس����احات العامة والش����وارع للمطالبة بس����لطة عادل����ة على الُصُعد 

املدنية واالقتصادية والثقافية.
جت����در اإلش����ارة إل����ى أن ه����ذه املجموع����ة نفس����ها كان����ت أص����درت بياًن����ا 
تأسيس����ًيا في صيف 2009 عقب اخلطاب الذي ألق����اه الرئيس األميركي 
باراك أوباما في جامعة القاهرة، وأعربت فيه عن دعمها الروح اجلديدة 
الت����ي ُطرح����ت ف����ي ثناي����ا اخلط����اب واصف����ة إياه����ا بأنه����ا روح تصاحلّية 
تنط����وي عل����ى نظرة ثاقبة، وعلى س����عي نحو الع����دل واالحترام لأديان 

املتعددة والثقافات املتباينة والبشر كاّفة. 
وأكد البيان التأسيسي من جملة أشياء أخرى أن أعضاء هذه املجموعة 

ُوِل����ْدوا ف����ي إس����رائيل وه����م إس����رائيليون تهّمه����م دولته����م، ويرغبون في 
رؤيته����ا آمن����ة، عادلة ومزده����رة لصالح مواطنيها كله����م. لكن في الوقت 
ذات����ه، ال ميك����ن للتاريخ اجلديد ال����ذي ولدوا في رحم����ه أن ميحو تاريًخا 
يعود إلى مئات وآالف األعوام، حيث عاش آباؤهم وأجدادهم في الّشرق 
األوسط، في مساحات مترامية األطراف يحكمها املسلمون والعرب. وال 
يقتص����ر دور اآلب����اء واألمه����ات على كونهم عاش����وا في ه����ذه املناطق منذ 
األزل، بل يتعّدى ذلك إلى كونهم قد ش����اركوا وس����اهموا كثيًرا في نسيج 
احلياة في هذه الّدول، وواكبوا تطّوره. وفي الفترة املعاصرة أيًضا، فإن 
ثقافة الّدول اإلسالمّية والّشرق األوسط والّثقافة العربّية، ُتْعَتَبُر جزًءا 
م����ن هوّيتهم لي����س مبقدورهم اجتثاث����ه، وال يرغبون ف����ي اقتالعه أصالً. 
وقد ش����هد تاري����خ يهود الّدول اإلس����المّية حلظ����ات مؤملة، غي����ر أن نظرًة 
فاحصة، متمّحصة وعادلة، تدّل على أّن تلك اللحظات الّصعبة ال ميكنها 
أن تتس����ّتر على تاريخ هائل من الّتعاون املش����ترك. والّسيادة اإلسالمّية 
على اليهود اتسمت بالّتسامح والكرم، أكثر كثيًرا مّما كانت عليه حالهم 
حتت ّسيادات غير إسالمّية، وال ميكن عقد مقارنًة بن مصير اليهود في 
الّدول اإلس����المّية وبن املصير التراجيدّي ال����ذي ألَمّ مبجتمعات يهودّية 
كامل����ة ف����ي مناط����ق أُخرى، وأساًس����ا ف����ي أوروبا. وم����ع أنه ميك����ن النظر 
إلى العقود األخيرة على أّنها ش����رخ بن إس����رائيل واليه����ود وبن العالم 
العرب����ّي واإلس����المّي، إال إنهم يفضل����ون النظر إلى هذا الّش����رخ باعتباره 
مؤملًا وموّقًتا في تاريخ أطول كثيًرا، يشمل ماضًيا مشترًكا وال ُبّد من أن 
يكون له مستقبل مشترك. وحّتى حينما ُتلقى نظرة على اخلريطة، فإن 
إسرائيل بالّنسبة إليهم هي جزء عضوي من الّشرق األوسط، وليس من 

الّناحية اجلغرافّية فحسب.
وقالت املجموعة إن باب االنتساب إلى هذه املبادرة مفتوح أمام جميع 

الراغب����ن في االنضمام إليها، وأنها تنوي العمل على تعميمها في العالم 
العرب����ي، وتهيئة م����ا يلزم من أجل إخ����راج دعوة احل����وار التي تتضمنها 

إلى حّيز التنفيذ. 
وتأت����ي هذه املبادرة عل����ى ركام جدل عميق داخل املجتمع اإلس����رائيلي 
بش����أن التوت����ر والص����راع الثقاف����ي واالجتماعي ب����ن اليه����ود الغربين- 
األشكناز وبن اليهود الشرقين- سفارادمي. وسبق لهذا اجلدل أن شكل 
إرهاًص����ا لتأس����يس حركات ش����رقية أخرى لع����ل أبرزها حرك����ة »القوس 
الدميقراطي الشرقي« التي تأسست العام 1996 من طرف مثقفن يهود 
ذوي أص����ول عربي����ة وش����رقية ورفعت لواء نش����ر اخلط����اب الدميقراطي 
ومب����ادئ التعددية الثقافية، وش����ّددت أدبياتها على أن إس����رائيل اتبعت 
من����ذ قيامه����ا سياس����ة علي����ا موجهة ته����دف إلى إخف����اء تاري����خ اليهود من 
أصول ش����رقية، ولذا فإن تاريخ اليهود من البلدان العربية واإلس����المية 
مت مح����وه عل����ى م����دار األعوام، وانس����حبت عملي����ة احملو ه����ذه على األدب 

واملوسيقى أيضا، ولم تكن مقتصرة على التاريخ فقط. 
ووفًق����ا ملا قاله أحد املبادرين إلى هذه الرس����الة فإن الذين مترس����وا في 
النش����اط الش����رقي يدركون مبلغ اخلوف الذي يسيطر على األشكناز في 
كل مرة تطرح فيها قضية تطلع الشرقين إلى هوية خصوصية. وعادة 
ثم����ة مجموعة ردات فعل أش����كنازية منوذجية على هذه اخلش����ية، يبرز 
بينه����ا اثنان: أوالً، االدعاء أنه ال ج����دوى من االكتراث باآلثام التاريخية، 
ذلك بأن جماعات إثنية أخرى مثل البولندين واملجرين أو الرومانين، 
عان����ت هي أيًض����ا من مصاعب االس����تيعاب واإلذالل واإلقصاء؛  ثانًيا، أن 
املش����كلة آخذة في االختفاء، حيث يتم س����ّد الفجوات وجتري زيجات بن 
أبناء الطوائف املختلفة ويوجد ش����رقيون في السياس����ة وش����يًئا فش����يًئا 
تنمو »ثقافة إس����رائيلية جامعة«. وكل من يتجاس����ر على االدعاء بعكس 

متبنًيا رسالة االنتفاضات العربية
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ذل����ك يخل����ع علي����ه لقب »مهن����ي طائفي« ويج����ري اتهام����ه مبحاولة جعل 
املهانة رأس����ماله الش����خصي وبأنه ميس وحدة الش����عب )وحدة الشعب 
واإلجم����اع كان����ا عل����ى الدوام مبثاب����ة أس����طورة مجّندة وجهاًزا إلس����كات 
األقلي����ات(. واألنكى من ذلك أنه في كل مرة يدعي فيها مثقف ش����رقي أنه 
توجد عنصرية في إس����رائيل يج����ري اتهامه بالعنصرية إزاء األش����كناز 

ويتم تصنيفه كمتطّرف. 
وب���ن املبادري���ن ميك���ن العث���ور كذل���ك عل���ى مثقف���ن ي���رون أن موقف 
»اليس���ار اإلسرائيلي« إزاء الصراع مع الفلسطينين يتسم بالسطحية 
وبنق���اط عمى كثيرة. فهذا اليس���ار يبقى برأيهم مناصًرا للفلس���طينين 
طامل���ا أنه���م ال يطالب���ون بح���ق الع���ودة لالجئ���ن، وطاملا هناك تقس���يم 
جغراف���ي وفص���ل دميغراف���ي، وطامل���ا أن الفلس���طينين متنازل���ون عن 
بيوته���م ف���ي مدنه���م وأحيائهم األصلي���ة، وطامل���ا تبقى دولة إس���رائيل 
يس���مون  الذي���ن  الفلس���طينيون  اس���تمر  وطامل���ا  )وغربي���ة(،  يهودي���ة 
»عرب إس���رائيل« في كونهم حاضرين غائبن. ولو كان مثقفو اليس���ار 
متحررين حًقا من أساطير جيل اآلباء لكانوا كشفوا أن الصهيونية هي 
حركة أوروبية معادية للشرق وصلت إليه ولم تر فيه كياًنا سياسًيا، 
وإمن���ا مج���ّرد صحراء بحاجة ماّس���ة إلى إخص���اب وإرواء. كم���ا أنه لو 
كان اآلباء واألبناء األش���كناز يعترفون بالش���رق كياًنا سياسًيا لكانوا 
ميزوا أيًضا ذلك القاسم املش���ترك بن الشرقوية اليهودية والشرقوية 
اإلس���المية واملس���يحية، ولكان���وا أدركوا ف���ي وقت مبّك���ر أن اخلصومة 
املتع���ددة األع���وام بن الش���رقين وبن الع���رب ناجمة ف���ي معظمها عن 
دق إس���فن أوروبي بن شرقين وش���رقين، لكن اليسار اإلسرائيلي ما 
زال مستمًرا في انتهاج سياسة العمى واالستعالء التي انتهجها آباؤه 

احملافظون.


