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 القلعة
 )المقومات العسكرية واالقتصادية في إسرائيل(

 مظاهر القوة والضعف
 

 1كميل أبو حنيش
 

 المقدمة
 

تعالج هذه الدراسة واقع " إسرائيل" بوصفها جيبًا استيطانيًا غريبًا عن المنطقة، ومن مخلفات المنظومة االستعمارية 
االستيطاني أو المستعمرة أو الغيتو...الخ وغيرها من العالمية البائدة، وقد اخترت اسم القلعة بداًل من الجيب 

توصيفات، ألن مواصفات القلعة بالمعنى اللغوي والسياسي والتاريخي تكاد تنطبق على " إسرائيل" من حيث 
 التحصينات والجدران والقوة والسطوة ووظيفتها كقلعة حربية باألساس، عالوًة على عزلتها.

لسان أبرز قادة الحركة الصهيونية ومؤسسي دولة الكيان األمر الذي ينطوي على كما أن هذه التسمية جاءت على 
 الدور الذي لعبته وما زالت تلعبه " إسرائيل" ارتباطًا بماهيتها وعالقاتها مع القوى االستعمارية.

 .وقد ركزت هذه الدراسة على البعدين العسكري واالقتصادي كأهم مقومين في استمرار وبقاء هذه القلعة
كما استعرضت سلسلة من المواقف الصهيونية لرسم مستقبل هذه القلعة والدور المناط بها، والعالقة العضوية التي 

 ربطتها وال زالت تربطها بالدول الكبرى.
القلعة للسالم وفهمها للتعايش واألمن بوصفها قلعة عسكرية كما حاولت هذه الدراسة أن ترسم تصورات هذه 

 تها للسالم تقوم فقط على أساس الردع والقوة والتوسع وفرض االستسالم.باألساس، وبأن رؤي
واختتمت هذه الدراسة استعراضها للمأزق االستراتيجي وسلسلة التحديات التي تواجه هذه القلعة وتضع عالمة 

كيانًا عدوانيًا استفهام كبيرة حول مستقبلها في ظل استمرار حالة المقاومة الفلسطينية والعربية وبوجودها وبوصفها 
ال يزال يهدد أمن ومستقبل وجود شعوب المنطقة، فضالً عن تنامي حدة التناقضات االجتماعية واالقتصادية 

 والثقافية والقومية واأليديولوجية داخل مجتمع القلعة، وهو ينذر بتفككها من الداخل والخارج.
لداخلي للقلعة أو على صعيد األوضاع المتسارعة إن المستقبل المنظور ينذر بتحوالت عميقة سواء على الصعيد ا

في المنطقة والعالم، فهل تنجح "إسرائيل" في تكييف نفسها مع هذه التحوالت؟ وهل تنجح في استمرار وضعها 
الحالي؟ أم أنها ستحاول االستفادة من الدروس التاريخية لحالة مثيالتها من القالع التي لم يتبق سوى اسمها 

 وأطاللها؟.
ن كانت هذه اإلجابات تحتاج إلى دراسات معمقة، ولكنها مجرد تحا ول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه التساؤالت، وا 

 إضاءات بسيطة على أبرز مظاهر القوة والضعف لهذه القلعة.
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 :  قلعة "إسرائيل" المفهوم والدالالتأوالا

م القلعة للداللة على ماهية ل من استخدم مفهو و كان " تيودور هرتزل" مؤسس الحركة الصهيونية هو أ
حين كتب في كتابه " الدولة اليهودية" العبارة التالية: " الدولة اليهودية ستكون قلعة  الدولة اليهودية المتخيلة

 أمامية للحضارة الغربية بوجه بربرية الشرق".
نما جاء كتصو  ر سياسي واستراتيجي وبرأينا، فإن مفهوم القلعة لم يأِت جزافًا أو زلة قلم لدى " هرتزل" وا 

للدولة اليهودية المتخيلة كماهية ووظيفة ومعنى تاريخي، والقلعة تعني باللغة: الحصن المنيع أو الصخرة 
 العالية التي يصعب تسلها والوصول إليها.

والقلعة تُبنى في أماكن مرتفعة وبناؤها يكون عظيمًا ومشيدة بحجارة صلبة وقوية ومحاطة باألسوار 
مكتظة بالعساكر ومدججة باألسلحة، وهي دائمًا معزولة وبعيدة عن المناطق السكانية وتشرف ، و المنيعة

 عليها من بعيد ويقطنها األقوياء واألثرياء وهي مكانًا للعساكر والجند.
فالقلعة إذن رمز للقوة والسطوة وال يدخله إال من له عالقة مباشرة بها، فتكون دائمًا أبوابها مغلقة معظم 

 .الوقت
وقد شهد التاريخ أشكااًل مختلفة من القالع السيما في العصور الوسطى في مرحلة اإلقطاع، حيث دأب 
االقطاعيون على بناء قالع حصينة يتحصنون بها ويشرفون من خاللها على ممتلكاتهم ويمارسون سطوتهم 

ذاللهم لألقنان، ومن السمات األخرى للقالع أنها دائمًا جزء من النظام الس ياسي ومرتبطة به، ويشّكل وا 
النظام السياسي حماية لهذه القالع بينما تلعب القلعة دورًا اقتصاديًا وعسكريًا ومد الدولة بالعساكر والموارد 

 وتحافظ على النظام السائد.
وقد شهدت المنطقة قبل ألف عام شكاًل من القالع التي ُعرفت بالقالع الصليبية بعد احتالل فلسطين 

بالد الشام، حيث شّكلت هذه القالع العسكرية في غالبيتها أساسًا للحمالت الصليبية وأجزاء من 
 واستمراريتها لمدة تجاوزت القرنين قبل أن تنهار الواحدة تلو األخرى، ولم يتبَق منها سوى أطاللها.

عنى اللغوي القلعة تكاد تكون متطابقة تمامًا لهذا الفهم بالم –إذن كانت رؤية " هرتزل" لهذه الدولة 
والتاريخي والسياسي، وأن هذه القلعة ستلعب دور الخادم للقوى االستعمارية، وبالتالي سيكون لها دورًا 
وظيفيًا وأنها ستكون " قلعة بيضاء لتقف في وجه الشرق المتخلف والضعيف والعدو التقليدي للغرب كما 

 يفهمها هرتزل".
صهيوني دائمًا بناء قلعة " بيضاء" في عالم أسود والدفاع كان هدف المشروع ال"ويقول " إيالن بابيه": 

 .2"عنها

                                                           
 .282، ص 2002، 1إيالن بابيه، التطهير العرقي، ترجمة أحمد خليفة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2



3 

 

نما تحتاج لمن يتبناها ويرعاها.  فهذه القلعة الدولة لن تقوم قائمة بذاتها وا 
تعهده لقيصر ألمانيا بأن و ففي كل مرة كان " هرتزل" يقدم مشروعه بأفضل طريقة تروق لمن يستمع إليه 

بأن األرض اليهودية رئيس وزراء بريطانيا  "تشامبرلين"راقبة لبرلين. كما وعد الدولة اليهودية ستكون نقطة م
 .3البريطانية لإلمبراطوريةن تكون مستعمرة أيمكن 

 وألن الحركة الصهيونية تبحث عن قوى عظمى تبني مشروعها فقد وجدت ضالتها في بريطانيا العظمى.
الفرمان الذي أن ة الصهيونية وبريطانيا العظمى، و كان " حاييم وايزمان" وهو مهندس التحالف بين الحرك

ل عليه من األتراك والعثمانيين قد حصل عليه "وايزمان" من البريطانيين عام و أخفق " هرتزل" في الحص
 .4في صورة تصريح بلفور 9191

الفترة  فقد قام " وايزمان" بتعبيد التحالف مع بريطانيا وجعله حجر الزاوية في السياسة الصهيونية طوال
 .5الطويلة، والتي استمرت عبر النصف األول من القرن العشرين

بيد أن اآلباء المؤسسين للصهيونية ومن جاءوا بعدهم كانوا يدركون أن العرب والفلسطينيين لن يستسلموا 
ي وأنهم سيقاوموا هذا المشروع ألنه يستهدف وجودهم ويهدد أمنهم ومستقبلهم، لذا "جابتونسكي" األب الروح

أي العرب  –لليمين الصهيوني و"لبنيامين نتنياهو" تحديدًا يقول " إنني آمل وأؤمن بأننا سوف نقدم لهم 
ضمانات ترضيهم وسوف يتعايش الشعبان في سالم كجيران طيبين، ولكن الطريق الوحيد لهذا  –حين إذن 

 .6ن ال تتأثر بالعرب"االتفاق يمر عبر تأسيس الحائط الحديدي، بمعنى أن يتم بناء قوة في فلسطي
( الجدار الحديدي جابتونسكيإذن، أواًل وقبل كل شيء يجب أن تُبنى القلعة العسكرية على حد وصف )

 بأنه "إسرائيل" وهذه القلعة ستقوم على أنقاض الفلسطينيين وتفرض السالم من منطق القوة والردع.
صلون القتال طالما بقى لديهم أدنى أمل آمن كل من " جابتونسكي وبن غوريون" بأن العرب سوف يوا لقد

في منع اليهود في السيطرة على بلدهم، وقد توصل كالهما إلى أن القوة العسكرية اليهودية فقط القادرة على 
 .7جعل اليأس يدب في نفوس العرب والقبول بدولة يهودية في فلسطين

دولة " إسرائيل" مفهومه األعمق بعد اإلعالن عن  9191ويشرح " بن غوريون" في خطاب له في العام 
لقوة هذه القلعة بالقول " سوف ال يعتمد أمن إسرائيل بشكل كلي على القوات المسلحة، فأساليبنا في 
االستيطان سوف تقرر أمن الدولة على نحو ال يقل عن إقامة الجيش االستيطاني الزراعي الكثيف على 

لشمال وعلى الساحل وعلى امتداد األردن وفي النقب وهو امتداد الحدود، وسلسلة من مزارع بأبنيتها في ا
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ي سيقوم بدور الردع الحقيقي من أجل حماية البالد من أية هجوم خارجي، ليس القالع الحجرية صامتة ذال
نما العيش والعمل والجدار البشري المنتج، إنه الجدار الوحيد الذي لم تردعه أو تهدمه قوة نيران العدو  وا 

 .8ود بلدنا "الذي يحمي حد
فهذه الدولة ستتحول بكل مقوماتها إلى ثكنة حربية وتعتمد سياسة القوة في حياتها اليومية، فهل تستطيع 

 القلعة أن تعيش بغير القوة والحرب؟  –هذه الدولة 
يلخص جوهر هذه  9111سنجد رئيس الوزراء اإلسرائيلي " اسحق شامير" في خطاب انتخاب له عام 

" إننا ال نزال نريد هذه الحقيقة اليوم، حقيقة قوة الحرب أو على األقل نحتاج إلى القول أن الدولة حين قال 
الحرب ال مفر منها، أي أنه بدون ذلك لن تكون هناك فرصة للحياة، ولن تكون هناك أية فرصة لبقاء 

 .9األمة"
سكرية ال تجد لها حياة أو فهل هذا منطق دولة ديمقراطية تسعى للسالم مع جيرانها ؟ أم هو منطق قلعة ع

 شأنًا دون قوتها العسكرية ومعازلها؟ ألنه حسب ما قال " شامير" " لن تكون هناك فرصة للحياة".
فهذا الفهم ال يمكن أن ينطبق إال على منطق القالع، وهذا " بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الحالي في 

ه يكتب " إن المتطلبات القومية إلسرائيل تستوجب نجد 9111كتابه " مكان بين األمم" والذي صدر عام 
 .10استمرار السيطرة على الجدار الواقي المتمثل بجبال الضفة الغربية "

وألنه يفكر بمنطق عقلية حامي القلعة وليس بعقلية رئيس الوزراء فقد أردف يقول " القوة هي حجر الزاوية 
 .11فات قائمة "لكل جهد يستهدف كسب حلفاء جدد والمحافظة على تحال

فالقوة هي حجر الزاوية حسب تفكير ومنطق " نتنياهو" السياسي واالستراتيجي وليس السالم أو الديمقراطية 
أو التعايش وغيرها من مفردات دأب القادة الصهاينة على ترديدها لذر الرماد في العيون، فهل تغير " 

أي يقود القلعة من  –هو حاليا يقود " إسرائيل" بنيامين نتنياهو" بعد أكثر من ربع قرن؟ كال لم يتغير و 
 حرب إلى حرب، ويبشر بحروب في قادم األيام.

" في نهاية  1292وألن القلعة ال يمكن لها أن تعيش بدون األسوار، وتحصينات نجده يصرح قائاًل عام 
 .12المطاف لن يكون هناك من مفر سوى إغالق دولة إسرائيل من كل جوانبها "

قليلة وفي عهد " نتنياهو" شرعت " إسرائيل" في بناء سلسلة من الجدران على حدودها) استكمال منذ أعوام 
وجدران على حدود األردن   –بناء جدار على حدود مصر  –الجدار الفاصل العنصري في الضفة 
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حدود وجدران في البحر( وهكذا استكملت " إسرائيل" في عهده إغالق كامل ال –ولبنان وغزة  –والجوالن 
بالجدران، " فإسرائيل" بتكوينها ومسيرتها التاريخية هي عبارة عن قلعة عسكرية فرضت على نفسها أسس 

 .13العزلة والفصل
الستينيات أن العالم العربي والحركة الوطنية الفلسطينية يرفضان التسليم وعندما أصبح واضحًا في أواسط 

 9191توسيع سيطرتها اإلقليمية واحتاللها في حزيران عام بالواقع الذي أوجدته " إسرائيل" )القلعة( قررت 
بقية فلسطين، باإلضافة إلى أجزاء من سوريا ومصر واألردن. وفي وقت الحق بعد أن أرجعت سيناء إلى 

في مقابل معاهدة سالم أضافت " إسرائيل" الجنوب اللبناني إلى امبراطوريتها المصغرة  9111مصر عام 
 .14توسعية من أجل حماية هذه القلعةفقد أصبحت السياسة ال

على أن الحكومة  1222ومن قطاع غزة في آب  1222ويدل االنسحاب من الجنوب اللبناني في أيار 
اإلسرائيلية انتقلت إلى التركيز على الجوانب الذي تعتقد أنها أجدى في المحافظة على مناعة القلعة )القدرة 

جيش قوي ( وبموجب القانون الدولي ال تستطيع أي دولة أن  –الدعم األمريكي غير المشروط  –النووية 
واإلجماع في  ،تعين حدودها من جانب واحد، لكن هذه الفكرة ال يمكن أن تخترق جدران القلعة السميكة

من فلسطين، شرط أن تحاط أراضيها بسياجات  %12"إسرائيل" الراهنة هو على دولة تشتمل حدودها على 
، فضاًل عن إقامة قبة حديدية في السماء تمثل في عدد من 15وغير ظاهرة مكهربة وجدران ظاهرة

منظومات الصواريخ الدفاعية على شاكلة " القبة الحديدية ومقالع داوود والحيتس والباتريوت( وبهذا اكتمل 
 غالق " إسرائيل" من البر والبحر والجو، وباتت قلعة عسكرية كاملة من الداخل والخارج.إ

روح الحربية بمختلف األجهزة  فيهم عبري )سكان القلعة( كلهم مجند لحماية القلعة وتتغلغلفالمجتمع ال
والقطاعات، فلو عدنا إلى تاريخ )اليشوف( لوجدنا أن الجيش والجندية قد تغلغال عميقًا في األجهزة المدنية، 

ة التي أقيمت لهذه الغاية، واهتمت قيادات )اليشوف( بالتجنيد االلزامي للشباب من خالل المنظمات العسكري
 وعلى رأسها منظمة " الهاغانا".

وهدفت هذه المنظمات إلى تجنيد الشباب اليهود ومحاربة اإلنجليز والعرب، كمرحلة من مراحل االستعداد 
قامة الدولة اليهودية العتيدة.  لبناء األمة وا 

كيك المنظمات العسكرية تحّول هذا التوجه وبعد إقامة " إسرائيل" كدولة بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة وتف
 .16إلى جعل " إسرائيل" مجتمعًا مجنداً 
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لكن هذه القلعة ال تعتمد على القوة العسكرية فحسب بل تتطلع منذ قيامها إلى التقدم في مسار الدول 
 .17المتطورة وضمان مستوى معيشي مرتفع لسكانها

د االقتصادي، جعلها تتبوأ مكانة مهمة على الصعيد ولقد حققت " إسرائيل" تقدمًا ملموسًا على الصعي
 العالمي حتى بات مستوى المعيشة للسكان يضاهي مستويات المعيشة في الدول المتقدمة.

وكما هو معروف فإن " إسرائيل" لم تستطع بعد سبعين عامًا من إعالنها تحويل القلعة إلى قلعة يهودية 
، فقد بات الشعب الفلسطيني بعد صموده 9191سطينيين عام صافية، رغم طردها لمئات األلوف من الفل

على األرض يضاهي من ناحية العدد سكان هذه القلعة، وربما يتفوق عليه في المستقبل القريب. ولهذا 
اتبعت مجموعة من السياسات بإبقاء هيمنة مستوطني القلعة واالستئثار بامتيازات األرض والثروات 

 ة.واالقتصاد والقوة العسكري
"فإسرائيل" دولة اثنية تترسخ في دستورها كل االمتيازات الحصرية الخاصة بالجماعة المهيمنة، وذلك من 
خالل عدد من القوانين األساسية األكثر أهمية من ضمنها قوانين العودة والمواطنة والقانون األساسي، الذي 

النيابية بأولئك الذين يقبلون االنتخابات يُعرف " إسرائيل" بأنها دولة الشعب اليهودي وتحصر حق الترشح ب
. لكن هذه القلعة ال يمكنها االعتماد على إمكانياتها الذاتية، بل 18بأن " إسرائيل" دولة الشعب اليهودي

تحتاج إلى دولة عظمى تستمر في حمايتها ورعايتها بوصفها دولة وظيفية، فبعد أن لعبت بريطانيا العظمى 
من القرن العشرين، ورثت عنها الواليات المتحدة هذه الرعاية منذ أكثر من  هذا الدور في النصف األول

نصف قرن، "فإسرائيل" دولة كولنيالية من ارث القرن العشرين، وما تزال قائمة ألنها تخدم أراضي الواليات 
 .19المتحدة، وألنها تلعب دورًا مهمًا في االقتصاد الرأسمالي

طويلة ومتشعبة تعكس مدى الخدمات التي تقدمها كل واحدة لألخرى،  والعالقات اإلسرائيلية األمريكية
اإلدارات األمريكية المتعاقبة برؤسائها لهذه القلعة معروفة. ولعل مبدأ مدى الخدمات الجليلة التي قدّمتها ف

" المعروف والذي اعتبر أن " إسرائيل" هي حجر الزاوية في السياسة 9119-9191الرئيس " نيكسون" " 
يلخص  20مريكية في المنطقة، والوكيل المخلص الذي يمكن االعتماد عليه وحده في اللحظات الحرجةاأل

لنا هذه العالقة، أما الرئيس األمريكي " جورج بوش" االبن فقد عّبر بعبارة بليغة عن عمق هذه العالقة فقد 
ثانية، إذ أن الواليات  " إن ماتسادا لم تسقط 1221أيار  92قال في خطابه أمام " الكنيست" بتاريخ 

والمقصود " ماتسادا" هي القلعة اليهودية التي حاصرتها القوات الرومانية  .المتحدة ستقف دومًا إلى جانبها"

                                                           
 . 224، ص 2011، 1التخطيط القومي في " إسرائيل"، ترجمة يوسف جبارين، سالفة حجاوي، مدار رام هللا، ط17

 .120االثنوقراطية، مصدر سبق ذكره، ص 18

 .480، ص 2011، 1ايالن بابيه، فكرة " إسرائيل"، ترجمة محمد زيدان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 19

 .191، ص 2014، 1، طيوسف العاصي الطويل، البعد الديني لعالقة أمريكا باليهود و"إسرائيل"، مكتبة حسن العصرية، بيروت 20
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م مما اضطر سكان هذه القلعة إلى االنتحار جميعًا بداًل من االستسالم، كما تروي الروايات  11سنة 
 اليهودية.

عة كانوا من اليهود المنبوذين واللصوص والمجرمين الذين ال يشّكلون ومن المفارقات أن سكان هذه القل
ذا كانت قلعة " إسرائيل" الحالية هي "ماتسادا" فإن الواليات المتحدة  مفخرة لليهود في ذلك العهد. وا 

 األمريكية اليوم تمثل روما عصرها.
نما سقطت بانت حار سكانها واالنتحار ليس بطولة كيف أما المفارقة األخرى فإن " ماتسادا" لم تسقط بقتال وا 

تتفاخر بها قلعة " إسرائيل" الحالية، وال ندري إن كان الرئيس " بوش" قد اختار هذا المثل عن غباء وجهل 
أم هو تنبيه ذكي لمصير مأساوي قد يحل بهذه القلعة؟ أم هي نبوءة لرئيس اعتاد على الهذيان فكثيرًا 

 نصدق نبوءات على ألسنة البلهاء.
 إسرائيل" القلعة العسكرية:ثانياا: 

وتوسعية بذريعة الحاجة  إلهيةكان الفكر الصهيوني واإلسرائيلي ما زال مؤسسًا ومرتكزًا على قواعد ومعايير 
الماسة والملحة بتوفير األمن ألراض الدولة ومواطنيها، ولتحقيق هذا الفكر سعت حكومات " إسرائيل" 

مدجج بكافة أنواع األسلحة، وما زال المجتمع اإلسرائيلي يعيش على هذا المتعاقبة إلى بناء جيش كبير و 
الفكر في حالة استنفار تام مستمرًا منذ أن ُطرح المشروع الصهيوني االستيطاني مع قدوم موجات الهجرة 

منذ اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر واشتدادها خالل فترة االنتداب البريطاني، ثم ازداد هذا الجانب 
، مما أدى إلى تحويل " إسرائيل" إلى قلعة حربية لكل مرافقها الحياتية، 9191تأسيس دولة " إسرائيل" عام 

هذه الحالة من أي أن مؤسسات الحكم والخدمة والتنظيم والتعليم والرفاه وغيرها تعمل وفقًا لما تقتضيه 
 .21" العسكري واألمني Ethosوسالذهنية الجمعية التي ُتعرف بـ" اث

" فرضت " إسرائيل"  وغيرها ومن خالل مؤسسات ذات طابع جمعي قومي مثل " الهستدروت والكيبوتس
نظامًا تعسفيًا عسكريًا تقوم على حصر جميع المهاجرين اليهود ضمن ثقافة مدنية جديدة ال تعترف 

 .22بالخصوصيات الثقافية وال التنوع االثني أو الديني
ونية في كيان يعبر عن مشاعر وقيم وأهداف مشتركة للمجتمع اليهودي حول وقد ارتبط مفهوم الدولة الصهي

فكرة الدولة المسلحة )جيش الشعب( وتجنيد شامل للموارد والتعامل مع دول المحيط واإلقليم ومع مواقعها 
 .23االستراتيجية حيوية داخل هذا المحيط كأهداف مشروعة للتعرض لها

                                                           
 .9المؤسسة العسكرية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  21

 .313، ص 2011، 1عرش الرب، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، طدعامة أحمد رفيق عوض،  22

 .248المؤسسة العسكرية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  23
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ي، فضاًل عن أنه أهم مؤسسة في " إسرائيل" تمارس مهمات تشكيل تمكنت " إسرائيل" من بناء جيش عصر 
الهوية اإلسرائيلية وتطويرها وصقلها أو ما ُيعرف بعملية )أسرلة المجتمع( ألنه المؤسسة الوحيدة التي يخدم 

 .24فيها األفراد جميعاً 
بما فيها أجهزة التعليم  والمجتمع اإلسرائيلي بات مجندًا بكافة أطيافه وتياراته لخدمة المؤسسة العسكرية

 .25والتربية والهيئات الرياضية والمحاكم والمؤسسات الخدماتية على مختلف أنواعها
، وأصبح جزءًا من مشهد 26فهذا الجيش أصبح أداة لبناء دولة يهودية أساسها المؤسسة العسكرية الحاكمة

حدًا لكافة شرائح وتيارات المجتمع فإن الحياة العامة والتربية والثقافة واإلعالم، وتصبح الحرب عاماًل مو 
الترابط والوحدة التي تُبنى عن طريق التربية الوطنية المتشددة تزيل من طريقها كافة عوائق أو عقبات 

 .27أخالقية في المجتمع
وبمرور الزمن تعمقت األسطورة بأن الجيش اإلسرائيلي هو جيش الشعب، وهو ليس جيشًا يحمل سالحًا 

نما عامل أسا  .28ومركزي في كافة الحياة المدنية العامة يسوا 
ويعد هذا الجيش من حيث تسليحه وقدرته هو الجيش الرابع على مستوى العالم حيث تخصص "إسرائيل" 

من ناتجها القومي لإلنفاق على هذا الجيش وعلى كل ما يحتاجه من معدات وصناعات حربية  1%
 .29وتطوير وتحديث لآلليات والمنظومات العسكرية

وألن الجيش العبري هو مجتمع عسكري في األساس فقد تحددت معالم التوجهات العسكرية لهذا المجتمع 
 منذ األيام األولى إلعالن الدولة من خالل سلسلة من القوانين أبرزها قانون خدمة األمن.

من أربع مهام لقد حدد " بن غوريون" أول رئيس وزراء ووزير دفاع " إلسرائيل" عند إقرار قانون خدمة األ
 مركزية للجيش اإلسرائيلي:

 تأهيل كافة الشعب وتجهيزه واستعداده لحالة الطوارئ باعتباره شعبًا محاربًا. .9
 منح الشاب المهاجر إلى " إسرائيل" تأهياًل عسكريًا. .1
تعميق القوة الضاربة في المجند لصد أية هجمات مفاجئة إلى حين تجنيد االحتياطي لمتابعة  .1

 القتال.

                                                           
 .3، ص2011، 1فضل مصطفى النقيب ومفيد قزوم، االقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في " إسرائيل"، مؤسسة  الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 24

 .14المؤسسة العسكرية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  25

 .138لمصدر السابق، ص نفس ا 26

 .439نفس المصدر السابق، ص  27

 .439نفس المصدر السابق، ص  28

 .21، ص2011، 1ماجد كيالي، تحوالت " إسرائيل" في عالم متغير، منشورات مركز األبحاث، م.ت.ف، بيروت، ط 29
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رة شخصية األمة المتماسكة والموحدة والناشدة للسالم والواثقة بقوتها ومكانتها بين الشعوب بلو  .9
 .30األخرى في العالم، وكل ذلك يتم من خالل أطر الجيش

الوارد أعاله من أعلى سلطة سياسية وعسكرية وأمنية في " إسرائيل" من بداياتها هو توجه  إن التوجه
لة ومؤسساتها السياسية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية ونظام عسكري صارخ في كل مركبات الدو 

 .31يات الحياة المختلفةالعسكرة هذا ما زال قائمًا بتفاعل عميق وشديد في مستو 
وتعتبر مسألة األمن القومي العسكري ال تزال تشّكل موقع الصدارة في قائمة األهداف العليا االستراتيجية 

جماع داخلي عام بين كافة القوى السياسية المختلفة ومختلف أطيافها الحزبية "إلسرائيل" وكانت موضع إ
واأليديولوجية، بل وبحسب المعطيات الراهنة ستبقى العقلية اإلسرائيلية مرهونة بالهاجس األمني الذي يقوم 

 .32على الفرضية القائلة بأن " إسرائيل" موجودة في حالة خطر كياني دائم
لمفهوم التقليدي في مصطلح األمن القائم على أنه أمن عسكري والذي يعني تأمين كيان وتتبنى " إسرائيل" ا

األمة والشعب والدفاع عن مصالحها الضروري، ولهذا فإن نظرية األمن تشّكل البرنامج القومي األساسي 
 .33هوديةوالثابت للتأهب والتحضير للحرب من أجل الدفاع عن الوجود القومي بدولة " إسرائيل" كدولة ي

وقد وجدت هذه ، م على ضرورة نقل الحرب إلى أراضي العدوو لقد تبنت " إسرائيل" استراتيجية هجومية تق
، وقد احتل البعد النووي موقفًا خاصًا في الفكر 34االستراتيجية الحل المناسب لمأزق وضعها الجيوسياسي

ة أمنية مستقلة ال تعتمد على محددات وأوامر االستراتيجي الشامل للسياسة اإلسرائيلية ارتباطًا باعتباره مظل
 خارجية. 

ومن هنا ظهر ما ُيسمى )عقيدة بيغن( التي تعني منع دول الشرق األوسط من التسلح بأسلحة نووية ومن 
فاتحة تطبيق تلك  9119امتالك التكنولوجيا النووية، وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي عام 

 العقيدة.
فضاًل عن التشدد في منع إيران من امتالك أسلحة أو  1229منشأة النووية السورية عام ويأتي قصف ال

تكنولوجيا نووية والتهديد بضرب مفاعالتها تأتي في إطار هذه العقيدة واإلصرار على ضرورة احتكار 
 .35السالح النووي في المنطقة

                                                           
 .120المؤسسة العسكرية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  30

 .121نفس المصدر السابق، ص 31

 .248نفس المصدر السابق، ص  32

 .211نفس المصدر السابق، ص  33

 .223نفس المصدر السابق، ص  34

 .229نفس المصدر السابق، ص  35
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السائدة " أن الردع النووي يعزز إسرائيل بحيث  واالستراتيجية النووية اإلسرائيلية مبنية على الفكرة األساسية
يمنع الدول العربية من وضع تحديات استراتيجية قد تهدد الكيان اإلسرائيلي، ويفرض وجودها على العالم 

 . 36العربي كحقيقة قائمة في الشرق األوسط"
امين التي ينقلها أما مساهمة المؤسسات التربوية في عسكرة المجتمع فهي مساهمة مهمة حيث تبلور المض

جهاز التربية والتعليم في " إسرائيل"، تبلور يرى في خيار الحرب خطًا أساسيًا معقواًل ومنطقيًا، وهذه 
المضامين تغذي أفكار تفضيل القوة وتعزيز الروح القومية اليهودية، وفي الوقت الذي تنمي وتغذي الخوف 

 .37التي وقعت إبان الحكم النازي في أوروباوالقلق والذعر من احتمالية وقوع كارثة أخرى كتلك 
فمراحل تنشئة المجتمع التي تحدث خالل سنوات الطفولة والبلوغ تهيئ أوالد وبنات اليهود في " إسرائيل" 
لمرحلة الحرب وبداية االستعداد للجندية، فمركزية الحرب والجيش تشّكل عنصرًا أساسيًا من حياة المجتمع 

 ة على وجه الخصوص.اإلسرائيلي وجهاز التربي
أن تتوقع حصول حرب في الزمن المنظور أو البعيد يشّكل مركبًا مركزيًا في مجرى الحياة اليهودية في " 
إسرائيل" وأحد مركبات الهوية الجماعية والشخصية، وتسود فكرة أن الحرب ما هي إال حل معقول للمشاكل 

 واألزمات السياسية التي تعترض حياتهم.
نما بواسطة الرواية القومية الثابتة في وفي " إسرائي ل" ال تتوقف التربية العسكرية عند هذا التوجه فقط، وا 

مناهج التعليم، ومن أبرز هذه الروايات تلك التي تقدس القوة والبطولة والرجولة وحب القتال. وبواسطة هذه 
واسطة التربية عرض هذه حروب مستمرة أو متقطعة، ويتم ب ضالروايات تُبنى بديهيات عامة لتبرير خو 

 .38الحروب كجزء من عملية الصراع على البقاء
وتعتبر الصناعات الحربية اإلسرائيلية إحدى دعائم االقتصاد اإلسرائيلي حيث تشّكل صادرات األسلحة 

( من إجمالي اإلنتاج، ويرجع ذلك في األساس لالهتمام الذي أولته %12نسبة عالية تصل إلى أكثر من )
جية اإلسرائيلية الشاملة في بعديها العسكري واالقتصادي إلى الصناعة الحربية، حيث قدرتها على اإلستراتي

تحقيق االكتفاء الذاتي في سد احتياجات القوات المسلحة من األسلحة والمعدات والذخائر...الخ، وتقليل 
 بية المهمة.اعتماد " إسرائيل" على المصادر الخارجية في الحصول على هذه االحتياجات الحر 

وقد لبت الصناعات الحربية قطاعًا عريضًا من االحتياجات األمنية المهمة للقوات المسلحة اإلسرائيلية، 
وبعد أن نجحت في تطوير منتجاتها نوعيًا، واعتمدت على التكنولوجيا األمريكية بشكل أساسي وحصلت 

نتجات الصناعات الحربية على تراخيص تصميم أحدث المعدات واألسلحة األمريكية، وأصبحت م

                                                           
 .434نفس المصدر السابق، ص  36

 .429نفس المصدر السابق، ص  37

 .434نفس المصدر السابق، ص  38
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اإلسرائيلية منافسًا قويًا لمثيالتها في الدول الكبرى مثل روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند، إلى 
 أن أصبحت " إسرائيل" ثامن دولة من حيث حجم صادراتها العسكرية.
ئم وركائز قوية القتصادها السيما في وللنظر إلى افتقارها لموارد طبيعية كالنفط والمعادن الثمينة تمثل دعا

مجال التقدير فقد اعتمدت "إسرائيل" في المقابل على ما تملكه من إمكانيات تكنولوجية متطورة وعريضة 
السيما في مجال الصناعات الحربية في توسيع قاعدة انتاجها من األسلحة والمعدات الحربية الحديثة التي 

 وتفتقر إليها بفعل القيود األمريكية بهذا الصدد. تحتاجها الكثير من الدول األخرى،
ودخلت " إسرائيل" في مجال تصدير هذه األسلحة والمعدات المتقدمة ذات األصل األمريكي إلى جميع 

مكاسب اقتصادية ضخمة أدت إلى إصالح ميزانها التجاري، ناهيك عن تشغيل أسواق العالم، وحققت بذلك 
 . 39سرائيلية وزيادة احتياطها من العملة الصعبةالمزيد من األيدي العاملة اإل

وما يميز الصناعات الحربية في " إسرائيل" ويجعلها واحدة من أهم عشر دول تصدر السالح للعالم هو 
رياديتها في تطوير األسلحة التقليدية وتطعيمها بقدرات تقنية حديثة، كذلك تقوم بعملية ترقية وتحسين 

 .40لدول كثيرة منها الهند وتركيا والصين وكندا توراداراتلة ودبابات ألنظمة صواريخ وطائرات مقا
وتعد " إسرائيل" واحدة من أهم عشر دول في صناعة األسلحة في العالم، وما بين الرابعة والسادسة في 

 .41مليار دوالر( 1بلغ حجم صادرات األسلحة اإلسرائيلية ) 1291حجم تصدير السالح، ففي سنة 
 ة األسلحة بفضل ثالثة عوامل:وقد تطورت صناع

 التمويل األمريكي إلنتاج مشترك ألسلحة متقدمة ذات تكلفة باهظة. .9
 التمويل األمريكي لمشاريع بحث وتطوير مشترك. .1
 .42السماح " إلسرائيل" بالقيام بتعديل وتحديث أسلحة أمريكية مشتراة من طرف ثالث .1

ادية في " إسرائيل" من حيث اإلنتاج والتشغيل وقطاع الصناعة الحربية هو من أكثر القطاعات االقتص
والتصدير، مع أن دائرة اإلحصاء المركزي في " إسرائيل" تتجنب تقدير حجم نشاط الصناعة الحربية، إال 

قدرت أن يكون إنتاج صناعة األسلحة مساويًا لربع  1229خنيون" سنة تأن دراسة صدرت عن معهد " 
( من مجمل عدد %12" وأن يكون عدد العاملين فيها مساويًا )مجمل اإلنتاج الصناعي في "إسرائيل

العاملين في الصناعة اإلسرائيلية، حتى أن تقريرًا صادرًا عن الحكومة األمريكية قدر أن تكون " إسرائيل" قد 
 .43ثالث دولة من حيث تصدير السالح 1292أصبحت سنة 

                                                           
 .328نفس المصدر السابق، ص  39

 .2نية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، صاالقتصاد السياسي لصناعة التق 40

 .98نفس المصدر السابق، ص  41

 .99نفس المصدر السابق، ص  42

 .109نفس المصدر السابق، ص  43
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مليار  1.5والواليات المتحدة وتزيد سنويًا إلى )  واستثمارات السالح هي استثمارات مشتركة بين " إسرائيل"
دوالر( وتستوعب مئات اآلالف من اإلسرائيليين، فاالقتصاد اإلسرائيلي هو اقتصاد حربي ويتركز على 

مؤسسات صناعية في العالم، وقد بلغ دخل  922شركات إسرائيلية من أكبر  9الصناعات الحربية، وهناك 
 .44ليار دوالر( موزعة على مختلف الصناعات العسكريةم 4.6هذه الشركات مجتمعة ) 

شركة معنية ببيع منتجات األمن القومي  122ويقدر معهد التصدير اإلسرائيلي أن " إسرائيل" تملك 
 .45والحربي

والسالح الذي تنتجه " إسرائيل" يسوق جيدًا باعتباره سالح مجرب، خاصة ضد الشعبين الفلسطيني 
 واللبناني.

 .46جيشًا في العالم باألسلحة والتدريب 12ائيل" حوالي وتزود " إسر 
وقد عمل الكثير من اإلسرائيليين مرتزقة في بعض دول العالم الثالث، إذ عمل أكثر من ألفي جندي 

 إسرائيلي في أفريقيا كطيارين ومظليين وبعضهم يعمل في شركات أمن خاصة.
نظام " بوتا" العنصري في جنوب أفريقيا، ونظام ودعمت " إسرائيل" أسوأ األنظمة الفاشية في العالم ك

"موبوتو" في زائير ومالي بالدعم والتدريب العسكري، وفرق الموت في السلفادور وحزب الكتائب الفاشي 
وفي أنجوال، ودعم القوات الفاشية بقوات شبه نظامية في كولومبيا وغير كل هذا تنفذ ما تطلبه منها 

 .47الواليات المتحدة األمريكية
وتتميز العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية و"إسرائيل" اليوم بوجود شراكة استراتيجية كاملة بين 

على خطوتين متتاليتين كرستا التبني  1221الدولتين، وقد أقدمت الواليات المتحدة األمريكية في سنة 
 لصراع العربي اإلسرائيلي وهي:أبعاد االستراتيجية اإلسرائيلية في ااألمريكي الكامل والمطلق لجميع 

قام الجيش األمريكي بربط شبكة الدفاع اإلسرائيلي ضد الصواريخ مع الشبكة الدولية لألقمار  .9
الصناعية األمريكية في برنامج الدعم الدفاعي األمريكي، وأيضًا مع النظام األمريكي الكوني 

الجيش األمريكي منذ مطلع الثمانينات  للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، إذا ما أضفنا إلى ذلك قيام
بتخزين المعدات واألسلحة األمريكية في " إسرائيل" كي يتمكنوا من استعمالها عند نشوب حرب 
والسماح " إلسرائيل" باستعمالها عند الضرورة، وكذلك المناورات الحربية المشتركة التي تتم بين 

 الجيشين األمريكي واإلسرائيلي بشكل دوري.

                                                           
 .21دعامة عرش الرب، مصدر سبق ذكره، ص 44

 .123، ص 2012، 4نعومي كالين، عقيدة الصدمة، ترجمة نادين فوزي، شركة مطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط 45

 .22دعامة عرش الرب، مصدر سبق ذكره، ص   46

 .28نفس المصدر السابق، ص  47
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معروف أن الواليات المتحدة التزمت منذ مطلع الثمانينات بضمان تفوق " إسرائيل" العسكري من ال .1
أصدر الكونجرس قانونًا تم بموجبه تعريف التفوق  1221على مجموع الدول العربية، وفي سنة 

اإلسرائيلي " على أنه القدرة على مقاومة وهزيمة أي تهديد عسكري من أي دولة أو مجموعة دول 
ن فاعلين ال دول لهم وبخسائر مادية وبشرية ألدنى مستوى وذلك عبر استعمال وسائل أو م

عسكرية متفوقة وبكميات كافية والتي تشمل قدرات األسلحة وسيطرة القيادة واالتصاالت 
واالستخبارات والمراقبة واالستطالع، وأن تكون هذه القدرات بمواصفات تكنولوجية متفوقة على 

 .48أو مجموعة دول أو مجموعة من الفاعلين غير الدول " إمكانات أي دولة
مساعدات مالية من الواليات المتحدة األمريكية منذ قيامها تقدر من الناحية الفعلية وقد تلقت " إسرائيل" 

 .49مليار دوالر أمريكي( 119بحوالي )
لتمويل الخارجي التي وتعتبر " إسرائيل" أكبر متلٍق للتمويل العسكري خارج أمريكا حيث شّكلت منح ا

 .(50)( من إجمالي الميزانية الدفاعية اإلسرائيلية %11-91تحصل عليها " إسرائيل" سنويًا بين ) 
نما تسعى إلى التحّول إلى قلعة  بيد أن " إسرائيل" ال تكتِف بتحويل نفسها إلى قلعة عسكرية وحسب وا 

 اقتصادية وهو ما سنعالجه في العنوان التالي.
 ائيل" قلعة اقتصادية مزدهرة:إسر ثالثاا: 

تمكنت " إسرائيل" من بناء اقتصاد متطور بفعل عوامل مختلفة أبرزها بناء قاعدة وبيئة مادية متينة أتاحت 
القتصادها أن ينمو ويتطور، فضاًل عن استمرار تدفق المساعدات الخارجية خاصة من الواليات المتحدة ، 

اد العالمي وبرزت شركاتها في األسواق العالمية، السيما مع الوقت اندمجت " إسرائيل" في االقتص
 191بلغ الناتج القومي اإلجمالي اإلسرائيلي قرابة )  1299ام عتخصصها بصناعة التقنية المتطورة، وفي 

 19مليار دوالر(، وبلغ الدخل الفردي )  12مليار دوالر( وبلغت صادراتها في ذات العام ما يربو على ) 
 .51ذا الدخل يضاهي الدخل الفردي في الدول المتقدمةألف دوالر( وه

وقد أصبحت صناعة التقنية العالية هي عجلة النمو في االقتصاد اإلسرائيلي، ألنه أصبح لها دورًا رئيسيًا 
في اإلنتاج والتوظيف والتصدير، وفي جذب االستثمارات األجنبية، وكان لهذا الدور مساهمة فاعلة 

تصاد اإلسرائيلي في العقد الماضي القتصاد متقدم مّكن " إسرائيل" من االنضمام ومحورية في تحّول االق
 .52إلى نادي الدول الغنية المعروفة باسم ) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية(

                                                           
 .91االقتصاد السياسي لصناعة التقنية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  48

 .24تحّوالت " إسرائيل" في عالم متغير، مصدر سبق ذكره، ص  49

 .18، ص2012، 1، بيروت طالدراسات الفلسطينية جيرمي شارب، المساعدات الخارجية األمريكية "إلسرائيل"، مؤسسة 50

 .31تحّوالت " إسرائيل" في عالم متغير، مصدر سبق ذكره، ص  51

 .2االقتصاد السياسي لصناعة التقنية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكره، ص  52
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ويكن القول أن الحقائق التاريخية تؤكد أن فروع صناعة التقنية العالية كلها في " إسرائيل" ) االلكترونيات 
ومات واالتصاالت واألدوات الطبية واألدوية والرعاية الطبية والماكينات الذكية واإلنساني اآللي والمعل

ولدت من رحم الصناعات الحربية وبإشراف المؤسسة العسكرية كتقنيات جديدة تلبي حاجات  والمراقبة(
المدنية في القطاع  هذه التقنيات الجديدة في االستخداماتالجيش اإلسرائيلي القتالية، ثم جرى تكييف 

 .53الخاص
( من اليد العاملة %1يوظف ما يساوي نحو ) (ICT)كان قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت  1291سنة 

كما أن مساهمته في حجم  ،(%91وبلغت مساهمته في الناتج المحلي في القطاع الخاص ما يعادل )
لصناعة التقنية العالية أصبح يشّكل عجلة األمر الذي يعني أن قطاع ا ،(%12الصادرات الصناعية بلغ )

 .54النمو في االقتصاد اإلسرائيلي ورافعة اندماجه في األسواق العالمية
إن خطورة موضوع التقنية العالية في " إسرائيل" ال تكمن في حقيقة هذه الصناعة فقط بل في األسطورة 

ليست صناعة األساطير دلياًل على التي تم نسجها حول هذه الحقيقة أيضًا، ففي الوضع اإلسرائيلي 
نما دليل على القوة، فصناعة األسطورة ال تهدف إلى حجب الحقيقة بل إلى تقويتها وجعلها قادرة  ضعف، وا 

 .55على تحقيق نتائج أكبر بما تسمح به من إمكانياتها الذاتية
ماضيين ظاهرة صعود ومن أهم الظواهر التي طغت على المشهد االقتصادي في " إسرائيل" في العقدين ال

أي الشركات اإلسرائيلية التي أسست فروعًا لها  –شركات إسرائيلية إلى مرتبة الشركات المتعددة الجنسية 
في بالد أجنبية تُسمى شركات تابعة، ويعمل فيها عمال تلك البالد، كما يشارك في ملكيتها مستثمرو تلك 

 .56البالد عن طريق شراء أسهم
العالية الدور األساسي في اندماج االقتصاد اإلسرائيلي في األسواق العالمية بهدف  وتؤدي صناعة التقنية

 تبوأها مكانة دولة مركز في النظام العالمي.
دة الجنسية، وخصوصًا وأصبحت " إسرائيل" مركزًا لكثير من الشركات العالمية العمالقة عابرة القارات ومتعد

اته أصبح لها عشرات الشركات عابرة القارات الموجودة في جميع في صناعة التقنية العالية. وفي الوقت ذ
 .57األسواق العالمية ولديها مئات الفروع التابعة

                                                           
 .102نفس المصدر السابق، ص  53

 .101نفس المصدر السابق، ص 54

 .3نفس المصدر السابق، ص 55

 .122لمصدر السابق، ص نفس ا 56

 .11نفس المصدر السابق، ص 57
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وعلى المستوى العام أصبحت عالقات " إسرائيل" مع دول المركز الحالية مثل أمريكا وأوروبا عالقات ندية، 
ثل للتبادل القائم بين هذه المراكز بعضها مع ذلك ألن التبادل التجاري بين " إسرائيل" وهذه المراكز مما

 بعض.
والدالئل كلها تشير إلى أن " إسرائيل" ستكون قادرة على تطوير عالقاتها االقتصادية بالمراكز الجديدة في 

 آسيا بشكل يعزز ويدعم مكانتها العالمية.
ومما الشك فيه بأن " إسرائيل" حققت إنجازات كبيرة على الطريق الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أن 

 يتكرس في منطقة الشرق األوسط نظام المركز واألطراف الذي تمثل فيه " إسرائيل" دور المركز. 
لى حد ما م ع األردن ومصر وقد أقامت " إسرائيل" حتى اآلن مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع وا 

عالقات )مراكز وأطراف(، وتتمحور فيها العالقات االقتصادية بين الطرفين على أساس تصدير المركز 
 .58السلع الصناعية إلى األطراف واستيراده العمالة الرخيصة والمواد الخام

ضاعها إنجازات كبيرة في مجاالت مختلفة عكست نفسها بشكل بارز على تطور أو كما حققت " إسرائيل" 
( من حاجات اإلسرائيليين من السلع %12االقتصادية، فالزراعة على سبيل المثال تّؤمن الجزء األعظم )

مليار  1الغذائية، و"إسرائيل" تقوم بتصدير منتوجاتها الزراعية وخصوصًا إلى أوروبا وأمريكا بأكثر من ) 
 دوالر سنويًا(.

ي األبحاث العالمية الزراعية التي تمكنت بواسطتها من تعظيم وتعتبر الزراعة في " إسرائيل" رائدة عالميًا ف
كميات اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعية الزراعة، ألنها تعتبر من المراكز الرئيسية في العالم التي طورت 

 .59تقنيات الري المقّطر الذي يتم بكفاءة عالية بفضل تنظيمه وفق جهاز الكمبيوتر المتقدم
م تأتي " إسرائيل" في المرتبة الخامسة في العالم بعد الواليات المتحدة وكندا وألمانيا ومن حيث مستوى التعلي

واليابان، أما بالنسبة لتعليم اإلناث فتأتي في المرتبة الثالثة، ويقتطع قطاع التعليم ما يساوي أكثر من 
 ( من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم.7.5%)

كان ترتيبها  1292إسرائيل" مكانة عالية جدًا في النشاط العلمي على مستوى العالم، ففي سنة كما تحتل " 
الرابع بعد سويسرا والسويد والدنمارك. وُينظر إلى مستوى نشاط " إسرائيل" العلمي على مستوى العالم على 

 .60أنه يعادل نشاط عشرة أضعاف عدد سكانها
مهندسًا  12وهي األولى في العالم، وتليها أمريكا  آالف 92ًا لكل مهندس 912وحسب التقديرات فإن هناك 

 .61لكل عشر آالف، وهي األعلى في العالم اً عالم 992آالف، و 92لكل 
                                                           

 .28نفس المصدر السابق، ص 58

 .2نفس المصدر السابق، ص  59

 .29نفس المصدر السابق، ص  60

 .31تحّوالت " إسرائيل" في عالم متغير، مصدر سبق ذكره، ص   61
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. (62) عاليةتعد نسبة  وهي (% 9.1بـ)وعلى هذا الصعيد، فإن حصة البحث العلمي من الناتج القومي تقدر 
علمي في " إسرائيل" المتقدم عالميًا من حيث الرعاية الصحية كما أنه من المتعارف عليه بأن النظام ال

والتقدم العلمي بمهنة الطب، حيث تقدر نسبة اإلنفاق على الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي سنة 
 .63(%1.1)بحوالي  1299

د ويتمتع المواطن اإلسرائيلي بشبكة ضمان اجتماعي شاملة مدعومة من الدولة، إذ يوجد نظام تأمين ض
. وذلك 64البطالة ونظام تقاعد ونظام خاص بمساعدة األطفال ونظام مساندة العاملين ذات األجر المنخفض

بهدف امتصاص األزمات االقتصادية ومنع مئات األلوف من المستوطنين من الهجرة إلى أوطانهم 
 االصلية.

 القلعة والسالم اإلقليمي:رابعاا: 
ئات الهجمات العدوانية على شعوب المنطقة، وفي كل مرة كان حربًا وم 92خاضت " إسرائيل" أكثر من 

خطابها يتحدث عن السالم، وبأنها تنشد التعايش مع شعوب المنطقة، ولكن ما هو السالم الذي تؤمن به 
 هذه القلعة العسكرية؟ وما هو الثمن الذي تستعد " إسرائيل" لدفعه في سيبل السالم؟

إلى رؤية أي قلعة عسكرية تؤمن بالقوة واإلخضاع، وقد حددت هذه  إن رؤية " إسرائيل" للسالم تستند
 الرؤية مبكرًا منذ إقامة الدولة العبرية بل وقبل ذلك بكثير.

أصر " بن غوريون" على أن السالم مع  9119في خطابه إلى المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية في يونيو 
 .65اية هي التحقيق الكامل والتام للصهيونية"العرب مجرد وسيلة للوصول إلى غاية السالم والغ

إن هذه الرؤية للسالم من جانب المؤسس األول لدولة الكيان هي الرؤية الحقيقية لمنطق القالع العسكرية، 
فالسالم هو وسيلة، أما الغاية فهي بناء القلعة وتعزيزها بهدف استمرارها في االستيالء التدريجي على 

ًا رؤية الرجل األبيض ومناداته للسالم مع السكان األصليين في أمريكا الشمالية المنطقة، إنه يشبه تمام
 الذين جرت عملية إبادتهم واالستيالء على أراضيهم.

بعد أن  طويضيف " بن غوريون" في هذا الخطاب " إن االتفاق الشامل هو بال شك أمر مستبعد اآلن، فق
الذي سوف يأتي فقط من فشل االضطرابات ومحاولة يدب اليأس الكامل في نفوس العرب، ذلك اليأس 

التمرد، بل سوف يأتي أيضًا من تنامي قوتنا في هذا البلد، ويمكن عندئذ أن يذعن العرب لوجود إسرائيل 
 .66اليهودية"

                                                           
 .32نفس المصدر السابق، ص  62

 .83ل"، مصدر سبق ذكره، ص االقتصاد السياسي لصناعة التقنية في " إسرائي 63

 .81نفس المصدر السابق، ص 64

 .21مصدر سبق ذكره، ص 65

 .21نفس المصدر السابق، ص  66
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إذن، فالسالم هو سالم االستسالم الذي تصورته القلعة حتى قبل أن ترى النور، ويجري تشييدها على 
لسطيني بحيث يرى " بن غوريون" أنه بعد أن يجري بناء القلعة وتعزيز قدراتها فإنها أنقاض الشعب الف

 ستلجأ إلى قمع أي ثورة وسحق أي جيش يحاول المساس بهذه القلعة عندها فقط يمنك أن يتحقق السالم.
ؤية بل ؟، كال لم تتغير هذه الر فهل تغيرت رؤية " إسرائيل" للسالم منذ هذه التصريحات " لبن غوريون"

ثبتت صحتها على األرض تمتد أكثر من ربع قرن على مشروع التسوية التي ابتدأت في مدريد وأوسلو لم 
ن بيريز" أبرز اإلسرائيليين المسوقين معو تغير " إسرائيل" من تصورات " بن غوريون" للسالم. فهذا " ش

ة اليت تختصر رؤية " إسرائيل" بعبارته الشهير  9111لمفردة السالم ومهندس اتفاقيات أوسلو يصرح عام 
عندما قال " نحن ال نبحث عن سالم رايات بل نهتم بسالم األسواق"، فالسالم من ناحية " إسرائيل" يتلخص 
بابتالع " إسرائيل" ألسواق المنطقة والهيمنة عليه، أما منظورها للسالم مع الفلسطينيين فال ترى به سوى 

شّكل لها مدخاًل للوصول إلى سالم األسواق كما وصفه " بيريز" محض استسالم من جانب الفلسطينيين ي
 أو السالم االقتصادي، كما عّبر عنه " بنيامين نتنياهو".

وألن " إسرائيل" متماهية تمامًا مع الرأسمالية العالمية وتشّكل طرفًا مهمًا في هذا النظام بحكم طبيعتها 
رق األوسط الجديد سوف تسوده البنوك وليس " الش 9112الوظيفية نجد " بيريس" يصرح في سنة 

الدبابات، واالنتخابات وليس الرصاصات، وسوف تكون الجنراالت الوحيدة هي جنرال موتورز وجنرال 
 أليكتريك".

فهل تحققت نبوءة " بيريز" للسالم؟ لقد غرقت المنطقة ببحر من الدماء والحروب األهلية و"إسرائيل" 
ة لها دور بارز في هذه الحروب، والذي تحقق فقط هو مزيد من هيمنة الشركات والواليات المتحدة األمريكي

 أو الجنراالت حسب تعبير " بيريز" على المنطقة وثرواتها وأسواقها.
وقد عايشت عملية التسوية كل أشكال الحكومات اإلسرائيلية اليمينية واليسارية والمختلطة وحكومات 

طرفين والمعتدلين والحمائم والصقور، ولم يتحقق السالم ألن ما يحكم الوسط، فضاًل عن كافة القادة المت
"إسرائيل" هو طبيعتها المصممة كقلعة عدوانية وال يمكنها أن تفهم السالم إال من زاوية القوة والردع 
واإلخضاع، وهو ما يعبر عنه حاليًا رئيس حكومة القلعة " بنيامين نتنياهو" الذي وضع رؤيته للسالم في 

منطقة في كتابه المعروف " مكان بين األمم" في أن السالم في الشرق األوسط هو سالم الردع، حيث ال
قال " أن السالم الذي تستطيع فيه دولة إسرائيل أن تتوقع الوصول إليه هو سالم الردع فقط، وأي تسويات 

 حرب جديدة عليها" سلمية منوطة بقدرة إسرائيل على ردع الطرف الثاني عن خرق هذه التسويات وتشن
(67). 

                                                           
 .312مكان بين األمم، مصدر سبق ذكره، ص  67
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فالسالم هو سالم الردع والقوة حسب منطق " نتنياهو" ويواصل في ذات الكتاب " بما أن السالم في الشرق 
األوسط يرتكز أواًل وقبل كل شيء على األمن، يجب أن نوضح ما هي الحدود اآلمنة إلسرائيل، واضح أن 

 ."ست حدود سالمحدود ما قبل حرب األيام الستة كانت حدود حرب ولي
إذن فالسؤال الذي يحتاج إلى اإلجابة هو إلى أي مدى يجب توسيع الحدود لتحقيق األمن المطلوب 

 .68وضمان بقاء " إسرائيل"
هذا كالم خطير بأن القلعة تحتاج إلى توسيع الحدود الستمرار تحقيق ذريعة األمن، وعندما يتساءل 

نما  9191د حدود العام "نتنياهو" عن مدى توسيع الحدود فهو ال يقص يقصد ما هو أبعد من ذلك، فإذا وا 
اندلعت حرب جديدة واستطاعت " إسرائيل" أن تتوسع في سوريا أو األردن أو أي بلد  عربي سيخرج علينا 
" نتنياهو" وغيره ليقولوا " إن الحدود ما قبل الحرب هي حدود الحرب وليست حدود سالم، وهو ما يعنيه أن 

نما تسعى إلى التوسع وشن المزيد من الحروب، القلعة ال تكت في بما احتلته من أراٍض عربية في حروبها وا 
وهو ما أكد عليه " نتنياهو" في الكتاب ذاته حين أضاف " ليس المقصود إضافة عمق استراتيجي فقط 

نما السيطرة على سلسلة جبال الضفة الجدار الواقي للدولة من أي هجوم قادم من الشرق"، أ ي أن وا 
"إسرائيل" ليست قادرة على التخلي عن السيطرة العسكرية على هذا الجدار وال حتى عن هضبة الجوالن 
التي تحمي شمال البالد دون تعريض نفسها لخطر حقيقي في الحرب، لذا ال يمكن الحديث عن السالم 

 .69بلة للدفاع عنها"واألمن اإلسرائيليين، وفي نفس الوقت أطالب بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قا
فهل تغيرت رؤية " نتنياهو" للسالم منذ أن سطر هذه السطور قبل أكثر من ربع قرن؟ من الواضح أن 
رؤيته للسالم لم تتغير وسنجد أنها ذات الرؤية التي رسمها " بن غوريون" التي لم تَر بالسالم سوى وسيلة 

خضا ع أعدائها بالقوة واالستمرار بالتوسع في األراضي وليس غاية، والغاية هي االستمرار ببناء القلعة وا 
 العربية.

هذا هو منطق السالم كما تفهمه القلعة، أي سالم الردع واإلخضاع، سالم الهيمنة االقتصادية على ثروات 
 وأسواق المنطقة، والسالم الذي ترسمه الدبابات والطائرات في ميادين القتال.

 مأزق القلعةخامساا: 
د تمكنت " إسرائيل" من تحويل نفسها إلى قلعة عسكرية واقتصادية قوية، وتمكنت من إحراز كما أسلفنا فق

االنتصار في معظم حروبها مع العرب، واحتالل مساحات شاسعة من األراضي العربية، والتحالف مع 
مًا نجحت أقوى دولة في العالم المتمثلة في الواليات المتحدة األمريكية، وبهذا طوال أكثر من سبعين عا

الفكرة الصهيونية في إنشاء دولة يهودية التي قال عنها مؤسس الحركة الصهيونية " تيودور هرتزل" أنها 

                                                           
 .319نفس المصدر السابق، ص 68

 .319نفس المصدر السابق، ص  69
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قلعة أمامية للغرب، واستطاعت أن تصمد في وجه الحروب والمعارك واالنتفاضات بفعل عوامل الدعم 
 الخارجي من جانب الغرب.

التغلب على جميع التحديات التي تحول دون بقائها؟ وهل  والسؤال المطروح: " هل تمكنت هذه القلعة من
انتهت الحروب ومظاهر المقاومة العربية والفلسطينية بحيث تجعلها تسترخي وتعيش بحالة من األمن؟ وهل 
التحديات الماثلة أمام هذه القلعة هي عوامل وتحديات خارجية؟ أم أن ثمة عوامل داخلية بلغت دورًا هامًا 

 القلعة واستمراريتها؟في بقاء هذه 
لإلجابة عن هذه التساؤالت يقتضي ذلك إجراء دراسات معمقة تبحث واقع القلعة ومستقبلها وهي مهمة 
تحتاج إلى جهود وامكانيات ضخمة، ولكن ما يستطيع أن نقدمه في هذه الدراسة مجرد إضاءات على 

 بعض مظاهر قوتها. بعض مظاهر الضعف التي تعتري هذه القلعة بعد أن سلطت الضوء على
ثمة تحديات ومخاطر تواجه هذه القلعة ومستقبلها وتطرح عالمة استفهام كبيرة حول إمكانية استمرار 
وجودها، فعلى صعيد التحديات الداخلية تواجه " إسرائيل" سلسلة طويلة من المشاكل والتحديات 

يديولوجية وجيوسياسية وطبقية واالستقطابات الداخلية التي تنطوي على تناقضات اثنية وثقافية وأ
وتستند هذه التناقضات بين مختلف الفئات والجماعات المشّكلة لهذه القلعة وارتفاع مستويات  ،واجتماعية

العنف االجتماعي واالنخفاض المضطرد في مستوى معيشة األغلبية وتزايد حدة التوترات بين العلمانيين 
واألغنياء...الخ، األمر الذي يعكس هشاشة عالقات مجتمع القلعة  والمتدينين والشرقيين واالشكناز والفقراء

تحذر منه أوساط أمنية ودينية وسياسية وينذر بانفجار أزمات داخلية قد تصل إلى مرحلة العنف، وهو ما 
 في " إسرائيل".

التفاوتات ويعاني مجتمع القلعة من تفاوت اجتماعي واقتصادي عميق، فقد كشفت اللجنة اإلسرائيلية لدراسة 
االجتماعية واالقتصادية أن " إسرائيل" وصلت في تسعينيات القرن الماضي إلى أن تكون واحدة من أكثر 
الدول ذات التفاوتات االجتماعية االقتصادية بين دول المركز الرأسمالي، واحتلت المرتبة الثانية بعد 

 الواليات المتحدة األمريكية.
ة هو قضية توزيع الدخل والثروة في " إسرائيل" في ظل تعولمها لكن من أهم ما توصلت إليه اللجن

مليار دوالر( عرفت الثروة الخاصة في البلد سيطرة طبقة من السكان ال تزيد  121)النيوليبرالي فمن أصل 
مليار دوالر( بينما  911)( من هذه الثروة، وقدرت حصتها بقيمة %12)( على %92نسبتها المئوية عن )

( %12مليار( دوالر أي ) 12.1)( من عدد السكان %12)غلبية الساحقة والتي تشّكل وصلت حصة األ
 .70من هذه الثروة

                                                           
 .124ه، ص االقتصاد السياسي لصناعة التقنية في " إسرائيل"، مصدر سبق ذكر 70
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أما الوجه الثاني لعملية اندماج " إسرائيل" في النظام الرأسمالي الليبرالي فتجسد في ازدياد ارتفاع نسب الفقر 
عائلة فقيرة(  ألف 122)كان هناك  1222والتوسع المستمر في المداخيل بين األغنياء والفقراء، ففي سنة 

كانت  1229( من أطفال " إسرائيل" يعيشون في الفقر. وفي سنة %12)شخص فقير( وكان  )مليونأو 
مليون شخص فقير(  9.9)( من مجمل العائالت وكانت تشمل %91)ألف عائلة فقيرة( أو  191)النسب 
( من عدد األطفال %12)ألف طفل( يمثلون  212)( من عدد السكان الكي والذين كان بينهم %91أي )
 الكلي.

( من مجمل العائالت، وكانت تشمل %12ألف عائلة فقيرة( أو ) 991)كان هناك  1299أما في سنة 
ألف طفل( أو  192)( من مجموع العدد السكاني للدولة وبينهم %92)مليون شخص فقير( أو  9.1)
 ( من مجمل األطفال في الدولة.19%)

( من مجموع األسر الفقيرة في %99)ألف أسرة يهودية فقيرة( شّكلت  112)كان هناك  1299وفي سنة 
 .71( من العدد الكلي لألسر الفقيرة%11)ألف أسرة عربية فقيرة( مثلت  919)الدولة، بينما كان هناك 

والمكسيك  أما على صعيد تفاوت الدخل في " إسرائيل" فإنها احتلت المكان الخامس بعد الواليات المتحدة
 وتشيلي وتركيا.

والسؤال الجوهري هو لماذا توجد في " إسرائيل" مؤشرات فقر بهذه النسب العالية؟ والسبب يكمن في تركز 
نسبة الفقر في البطالة العالية لدى مجموعتين في " إسرائيل" هي المجموعة الدينية اليهودية األرثذوكسية 

 .72ى الرجال اليهود المتدينين، والنساء العربياتوالعرب الفلسطينيين، وتتفاقم المشكلة لد
( %1.2)( من مجموع السكان في " إسرائيل" غير أنهم يملكون أقل من %12) العرب الفلسطينيونويشّكل 

كان متوسط الدخل  1221تقريبًا من العائالت اليهودية. ففي سنة  %91ولديهم  من مساحة األرض
من متوسط دخل الرجل اليهودي، أما المرأة العربية فكان متوسط  (%91الشهري للرجل العربي أقل بنحو )

 .73( من متوسط دخل المرأة اليهودية%11)دخلها أقل بنحو 
( من دخل األسرة %29و 29)( بين 1222 -9111)ويتراوح متوسط دخل األسرة العربية بين عامي 

ترة نفسها بلغ معدل دخل األسرة ( من المعدل العام في الدولة، وخالل الف%19 – 11)االشكنازية، أو 
وكان يمكن للفجوة أن تكون ( من دخل األسرة االشكنازية، %91 -91)المزراحية " اليهود الشرقيين" بين 

 .74أكبر من ذلك لوال لم يتم احتساب األغلبية الكبرى من المهاجرين الروس ضمن مجموعات االشكناز

                                                           
 .121نفس المصدر السابق، ص  71

 .122نفس المصدر السابق، ص 72

 .193نفس المصدر السابق، ص 73

 .142االثنوقراطية، مصدر سبق ذكره، ص  74
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ل تجاوزها إلى الطبقة الوسطى التي أخذت تتآكل في ولم يقتصر تنامي الفقر على الطبقات الفقيرة ب
( متراجعة عن %27,8ما يقارب ) 1292العقدين األخيرين فقد كانت نسبة الطبقة الوسطى سنة 

( قبل عقدين. كما انخفضت في فترة انحصرت فيها هذه الطبقة من الدخل القومي وازدادت 12.1%)
 .75ت الثالثةالفوارق بين الدخل المتوسط لألسرة من الطبقا

( منها كان وال يزال %22وبالنسبة لألسر اليهودية من أصل اشكنازي من الجيل الثاني في " إسرائيل" فإن )
وهو ما يعكس مدى تمركز الثروات في أيدي فئة اليهود واالشكناز على  ، 76ينتمي إلى الطبقة العليا الثرية

 حساب الفئات األخرى.
المدراء العامين ألرقام قياسية يعكس أيضًا مدى التفاوت في االقتصاد كما أن ارتفاع رواتب وأجور بعض 

وصلت رواتب المديرين العامين للشركات اإلسرائيلية المائة  1291االجتماعي في " إسرائيل"، ففي سنة 
ألف شيكل في الشهر( لكل مدير، بحيث يبلغ  119)األكبر التي يتم اإلتجار باسمها في البورصة بنحو 

ضعفًا من معدل الرواتب في "  91.  و1291لفة راتب المدير العام في هذه الشركات في عام معدل تك
 .77( شيكل9122)( ضعفًا من الحد األدنى لألجور في تلك السنة 11( شيكل و)1122إسرائيل" )

ى وقد انعكس التفاوت في الدخل على المساحة التي تشغلها كل فئة في " إسرائيل"، فاالشكناز يحوزون عل
( متر مربع 9111)( متر مربع للفرد، والمزراحين أي اليهود الشرقيين 1119)مساحة من األرض تقدر بـ 

 .78متر مربع للفرد (199)( متر مربع للفرد، والعرب نحو 112)للفرد، ومختلط 
ذا كان االقتصاد كأحد أهم ركائز قلعة" إسرائيل" كما رأينا، فإن ما وعدت به " إسرائيل" جمهور  وا 

لمستوطنين الذي زجت بهم بقلعتها من تحقيقها للرفاء المادي كان مجرد أوهام بعد استئثار فئة محددة ا
 باألحرى طبقة محددة بمعظم الثروة لتعيش بقية الفئات والطبقات في أوضاع اقتصادية صعبة.

القلعة بعد سبعين فماذا عن الركيزة الثانية والمهمة للقلعة وهي ركيزة األمن، فهل استطاعت " إسرائيل" 
عامًا أن تحقق األمن لمجتمع القلعة؟ وهل انتهت حروب " إسرائيل" في المنطقة؟ وهل تقبل شعوب المنطقة 

حدىبقلعة " بيضاء" غريبة الشكل ورأس حربة  القالع لألنظمة االستعمارية؟ من الواضح أنه في ظل  وا 
الفلسطينية ستتنامى وسيظل الهاجس األمني بقاء هذه القلعة على حالها فإن حالة المقاومة العربية و 

الوجودي يقلق راحة هذه القلعة، فلن تجد أمامها سوى البقاء في حالة من الهواجس والقلق والخوف 
 والمخاطر التي تعصف بها على الدوام.
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ت . لقد كان(79)وقد جعلت ظاهرة الخوف المستمر المجتمع اإلسرائيلي منذ بداية تكوينه مجتمعًا عسكريًا 
هي ممارسة دور الشرطي في المنطقة باعتبارها وكياًل للقوى حدى وظائف " إسرائيل" وال تزال إ

االستعمارية، ولهذا خاضت " إسرائيل" حروبًا عديدة ضد الفلسطينيين والعرب ولم تحصل فيها ال على 
ورة على اليهود، السالم وال على األمن، بل على العكس من ذلك صارت " إسرائيل" هي المكان األكثر خط

 .80وهذا الوصف تحّول إلى ما يشبه الحقيقة
وبسبب عدم التجانس وبخطر التفسخ والتآكل فإن النخبة المسيطرة تضخم المخاطر الخارجية والمخاطر 
الداخلية على حد سواء، كالمخاطر الديمغرافية واإلرهاب الفلسطيني والقنبلة اإليرانية واإلسالم 

 .81يبقى المجتمع يحتاج إلى عقلية الحصار الراديكالي...الخ، حتى
ولعل " نتنياهو" رئيس وزراء " إسرائيل" الحالي خير من عّبر عن هذا التوجه حين صرح قائاًل: " إن 

 .82إسرائيل إذا ُهزمت في ميدان المعركة فلن تنهض بعدها أبدًا"
لى اليوم ما زال يستخدم الهاجس األمني في جلب الخوف والقلق في أوسا ط سكان القلعة لضمان وا 

 استمراره في سدة الحكم.
ويقول " ابراهام ابراغ" في كتابه السالف الذكر " لقد شّكلت المحرقة الوطن الجديد لكل المعتقدات اليهودية 
المدنية وأصبح المتدين أكثر تدينًا بفعل المحرقة وتموجاتها وعمق العلماني اغترابه عن ربط التاريخ القومي 

إيمانًا بقوتنا وببأس ذراعنا ويتحصن اليهودي الصهيوني في أرض إسرائيل بوصفها المالذ وأصبح اكثر 
 .83األخير"

وهذه عبارة بليغة وخطيرة حينما عّبر " بورغ" في هذه الكلمات عن واقع القلعة التي يتحصن بها اليهود 
كان البد من تقديس  الصهاينة بوصفها المالذ األخير، ومن خالل اإلبقاء على حالة الذعر القائمة

الهلكوست والصاق صفة النازية للعرب حيث يقول " إيالن بابيه" في كتابه ) فكرة إسرائيل( " إن دفع  األمة 
لتكون دائمة في حالة حرب لم يكن مقلقًا بإطالق صفة النازية على العدو فحسب، فلقد كانت هنا حاجة 

 .84الهلكوست"لدور مستمر يمكن إثارته بسهولة من خالل استدعاء 
لكن تبقى هذه السياسة سيفًا ذو حدين فقط فاقمت الهواجس األمنية جانب عوامل أخرى من هجرة أعداد 

قدر عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون بالخارج بين  1222كبيرة من سكان القلعة إلى الخارج، ففي سنة 
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ألف  122)إلى حوالي  تضاعف هذا العدد ليصل 1229ألف إسرائيلي(، وفي عام  122إلى  122)
 .85إسرائيلي يعيشون بالخارج(

جرى لكن الهواجس األمنية والخوف على مستقبل القلعة هي هواجس حقيقية وليست مصطنعة، وقد 
كمجتمع ألغراض سياسية وانتخابية من جانب النخبة السياسية الحاكمة، وذلك ألن " إسرائيل"  استخدامها

ش هاجس الهزيمة الساحقة في احدى الحروب، ما سيجعلها مجرد استيطاني غريب عن المنطقة يظل يعي
قلعة ضعيفة لم ُيكتب لها إال أن تتهاوى وتبتلعها رمال المنطقة المتحركة كما ابتلعت غيرها من قالع 

 الماضي. 
أي " إسرائيل" هي الديمقراطية  –دتها أي أنها وتتفاخر " إسرائيل" بديمقراطيتها العتيدة وعلى حد وصف قا

الوحيدة في المنطقة، إال أن هذه الديمقراطية يكتنفها خروقًا واسعة وعددًا من العيوب التي تجعل منها 
ديمقراطية معطوبة وزائفة، وفي أحسن أحوالها ال تعدو كونها ديمقراطية داخل القبيلة كما وصفها عزمي 

 بشارة.
مقراطية هي بنية الدولة وماهيتها التي قامت ولعل أبرز هذه العيوب التي تمنع تحّول " إسرائيل" إلى دولة دي

بكامله وبوصفها دولية يهودية ودولة احتالل، والعالقة بين الدولة والدين اليهودي وتفشي على أنقاض شعبًا 
 الفاشية في الدولة والمجتمع واألحزاب السياسية...الخ.

الفاعلة على األرض والسكان  إن أي تحليل معقول للنظام السياسي الذي يأخذ في الحسبان تلك القوة
الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية يمكن أن يخلص إلى نتيجة أن " إسرائيل" هي دولة ديمقراطية ناهيك عن أنها 

 .86دولة ديمقراطية ليبرالية
اسية بالتالي " إسرائيل" مصوغًا لمبادئ المساواة السياسية على اإلطالق، ولهذا ولم تجد الصهيونية السي

 .87تنتهج حالة جوهرية من الديمقراطية على اإلطالقالسبب لم 
لقد تم ابتكار سلسلة طويلة من اآلليات وتنفيذها ليست فقط من أجل إقامة أنماط معينة من الفصل بين 

 العرب واليهود، كذلك من أجل إقامة خطوط للفصل بين مختلف الطبقات االثنية اليهودية.
لمحلية والمناطق التعليمية وعمليات توزيع الخدمات المنفصلة وتضمن آليات الفصل رسم حدود الحكومة ا

وغير المتساوية خصوصًا في مجال التعليم واإلسكان وتطوير االقتصاديات المنفصلة عن بعضها البعض، 
قامة أشكال مختلفة من الهيئات المحلية في الحركة االستيطانية الممتدة عبر البالد والتي تنظم عمليات  وا 

فهذه اآلليات  88مات والتنافس ما بين االرتباطات السياسية وفقًا للخالفات األيديلوجية التاريخيةإيصال الخد
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عمقت الشروخ القائمة أصاًل داخل مجتمع القلعة، وازدادت حدة االستقطاب بين الثنائيات المتنافرة: ) 
يسار واليمين(...الخ، وهي ليست ) ال –) الشرقيين واالشكناز(  –) العلمانية والمتدينين(  –العرب واليهود( 

نما وصفات لحروب وصراعات تناحرية وأهمها  تناقضات طبيعية كما هو الحال في مختلف المجتمعات، وا 
على اإلطالق الصراع ما بين العرب واليهود المهيمنة على األرض، والفلسطينيون الذين يشّكلون حاليًا نحو 

المتوسط، وقد غدوا محصورين في جيوب متفرقة قطعت ( من سكان ما بين نهر األردن والبحر 99%)
( من مواطني " %91( فقط من مساحة هذه المنطقة، كما يشكل الفلسطينيون العرب )%99نحو ) 

وهم ممنوعون فعليًا من اإلقامة في ( %3.5إسرائيل"، لكن المساحة التي يسيطرون عليها ال تزيد على ) 
 .89( من مساحة " إسرائيل"%12نحو )

من السكان فإن هذا سيكون  %92علق " نتنياهو" على هذه المعضلة بالقول" إذا صار العرب يشّكلون وي
ذا صارت العالقة بين هؤالء الـ %12نهاية الدولة" وأضاف " لكن نسبة  إشكالية  %12هي أيضاً مشكلة وا 

 .90فإن للدولة الحق باللجوء إلى إجراءات متطرفة"
، فماذا 1221نتنياهو" إلى صحيفة " يديعوت أحرنوت" في ديسمبر  هذا التصريح الخطير أدلى به "

يمكننا فهم هذا القول إال في إطار فهم استعداد  يقصد؟ "أن للدولة الحق للجوء إلى إجراءات متطرفة"، ال
، ألنها مأزق أو 9191القلعة إلى ارتكاب مجازر وتطهير عرقي جديد وكامل بحق العرب كما جرى عام 

إسرائيل" " القنبلة الديمغرافية" ليكمن في صميم رفض السماح للفلسطينيين بممارسة حق العودة ما تسميه " 
 خوف اليهود في " إسرائيل" أن يتفوق العرب عليهم عدديًا في النهاية.

ويثير هذا التوقع بأن تصبح قلعتهم مهددة مشاعر قوية إلى درجة أن اإلسرائيليين لم يعد يهمهم كما يبدو 
 .91العالم بأسره أفعالهم أن يدين

 وهذا من شأنه أن يحكم على " إسرائيل" أن تظل متحفزة للحروب وأن تظل معزولة في المنطقة.
ويعلق المؤرخ اإلسرائيلي البارز " إيالن بابيه" بالقول " إن هذا الوضع ليس مختلفًا عن وضع الصليبيين 

يرة منعزلة محصنة بينما هم محتمون في قالع حصينة الذين بقيت مملكتهم في القدس قرنًا كاماًل تقريبًا جز 
ضد االندماج مع جيرانهم المسلمين، وأسرى واقعهم المشوه، ونجد مثااًل حديثًا لمثل عقلية الحصار هذه في 
المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا في أوجه فترة حكم الفصل العنصري ولم يصمد طموح البيض إلى 

عرقيًا بيضاء مثل الصليبيين في فلسطين إلى فترة تاريخية وجيزة قبل أن المحافظة على رقعة نقية 
 .92تنهار"
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ويضيف بابيه " إن رفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين يعادل تعهدًا غير مشروطًا لمواصلة الدفاع عن 
رقيين الجيب األبيض وتدعيم القلعة. إن التمييز العنصري مرغوب فيه بصورة خاصة من جانب اليهود الش

دول شمال أفريقيا  الذين هم منالذين هم اليوم أشد مؤيدو القلعة صخبًا، مع أن القليل منهم وخصوصًا 
سيجدون أنفسهم يعيشون حياة مريحة على غرار حياة نظرائهم االشكناز وهم يعرفون ذلك ويدركون أن 

 .93خيانتهم لتراثهم وثقافتهم العربية لم ُتحّصل لهم مكافأة القبول الكامل
إن استمرار " إسرائيل" كدولة كولنيالية عنصرية في ممارستها ضد الشعب الفلسطيني يقوض كافة مزاعمها 

كبيرة حول مستقبل هذه القلعة الفاشية التي تضرب بعرض  وتفاخرها بديمقراطيتها، ويضع عالمة استفهام
ا. وهو ما يستدعي اشتداد حدة الحائط حياة ومستقبل شعب بكامله، وتشّكل تهديدًا لشعوب المنطقة برمته

 المقاومة الفلسطينية والعربية ضد القلعة دفاعًا عن الوجود العربي.
( بالقول "لقد 9119-9111)المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية بين أعوام  ويعلق " ميخائيل بن يائير"

قد أقمنا نظامًا عنصريًا في األراضي اخترنا بحماس أن نصبح مجتمعًا كولنياليًا يتجاهل االتفاقيات الدولية و 
 .94المحتلة "

وقد ظهرت في السنوات األخيرة المئات من المواقف داخل مجتمع القلعة وخارجها تنادي بضرورة إنهاء 
الوضع القائم " بإسرائيل" وتحويلها إلى دولة ديمقراطية حقيقية، وحسب أحد هذه اآلراء أن مشروعات 

وبعبارة أخرى تفكيك "إسرائيل" كبنية . 95تبدأ إال بتفكيك الصهيونية السياسية التعايش المشترك ال يمكن أن
 ومؤسسات وبناء دولة ديمقراطية لجميع السكان الذين يعيشون على هذه األرض عربًا ويهودًا.

ولعل أكثر هذه المواقف حدة ووضوحًا جاءت من جانب من باتوا يعرفون بمؤرخي ما بعد الصهيونية وأبرز 
المؤرخين هو " ايالن بابيه" الذي ألف سلسلة من الكتب الناقدة للدولة الصهيونية وفضح ممارسات هؤالء 

 العرقي(. )التطهيرفي كتابه المعروف  9191وجرائم العصابات اليهودية عام 
ويقدم " بابيه" حاًل لمأزق القلعة الصهيونية حيث كتب يقول " بما أن إسرائيل هي الجيب االستعماري 

وبي األخير المتبقي في العالم العربي بعد انتهاء االستعمار فال خيار أمامها سوى أن تتحّول طوعًا األور 
 .96في يوم ما إلى دولة مدنية ديمقراطية "

لكن نافذة الفرص لن تبقى مفتوحة إلى األبد، وقد يكون كتب على اسرائيل أن تبقى بلدًا ويضيف بابيه " 
ها وسياساتها محكومة بالعنصرية والتعصب الديني، وأن يشوه السعي مملوءًا بالغضب، وأن تظل أفعال
 . 97دائمةللمعاقبة مالمح الناس فيها بصورة 
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إلى متى نستطيع أن نستمر في الطلب من اخواننا الفلسطينيين، ناهيك على  كتابه قائاًل: "" بابيه"ويختتم 
ا كليًا لليأس واألسى اللذين استوليا  عليهم يوم أن نتوقع منهم، أن يظلوا متمسكين معنا باألمل وأال يستسلمو 

 .  98أقامت اسرائيل فوق قراهم ومدنهم مدمرة؟"
 الخاتمة: 

ونحن بدورنا أردنا أن نختتم هذه الدراسة بهذه العبارة البليغة التي جاءت من أحد المؤرخين اإلسرائيليين 
من الفلسطينيين والعرب، وهي دعوة األخالقية والسياسية على كثيرين الشجعان الذي تفوق بمواقفه 

للفلسطينيين أال يستسلموا للقلعة ويواصلوا طريق المقاومة والتسلح باألمل، ألن قدر القالع أن تسقط 
وتتهاوى وتتحّول إلى أطالق بارزة، فيما قدر الشعوب أن تنتصر وتواصل رحلة الحياة مهما تعثرت 

 باألشواك ومهما تعاظمت التضحيات.
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