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 مقدمة

للتّيار اليمينّي ، في الكنيست اإلسرائيلّي، الماضي ي، مايك بينس، االثنينميركخطاب نائب الرئيس األمنح 
ُتضاف إلى النشوة التي حصل عليها التّيار بعد انتخاب  ،ُدفعة دعم جديدةالخالصّي الدينّي داخل إسرائيل، 

، وإعالنه عن القدس عاصمة إلسرائيل ثانياا. وفدونالد  منح الخطاب اليمين الخالصّي  ،ي هذا السياقترامب أوالا
الدينّي ُدفعة جديدة في صراعه على الجبهتين: الداخلّية حيث ُيصارع على برنامجه السياسّي والدينّي أمام تّيارات 

، كحزب "يوجد مستقبل" الذي يتزّعمه يئير البيد ويسعى إلى تحالف واسع مقابل أخرى في السياسة اإلسرائيلّية
 ،ّدعي أن خطابه سيؤّدي إلى عزلة دولّية ودولة ثنائّية القومّية؛ والخارجّيةالذي ي يمين، وحزب "العمل"تحالف ال

 أي الرأي العام الدولّي والفلسطينيون.

لوحيد في هذه الساحة المعّقدة سياسياا، إاّل أن إسقاطات الخطاب مل اوعلى الرغم من أن اإلسرائيليين ليسوا العا
سببين: ضعف الحالة الفلسطينّية أمام قدرة إسرائيل على إلى يعود  وذلك ،السياسّية هو المهمعلى ممارستهم 

تمنح الضوء األخضر لطموح المشروع ، إذ ا في العالمأميركفرض الحقائق وتحويلها إلى أمر واقع؛ ومكانة 
 االستعمارّي.

أن ترصد احتماالت إسقاطات  طاب،بعد إجراء قراءة سريعة في الخ ومن هذا المبدأ، ستحاول هذه الورقة
من حيث سيما  كتعبير عن السياسة السائدة اليوم في قمة الهرم في اإلدارة األميركية، ال ،على األرض الخطاب

ة من حقيقة أن كالهما مترابطان قمنطل .الخارج باتجاه الفلسطينيّ  وبالتاليّ  تأثيره تجاه الداخل السياسّي اإلسرائيليّ 
بعالقة متكاملة، فيغّذي  شكل مباشر: السياسة اإلسرائيلّية هي سياسة تنشط تحت سقف مشروعالواحد باآلخر ب

الخطاب على السياسة بالتالّي، تقرأ الورقة إسقاطات لفلسطينّي. و الواحد اآلخر باتجاه الخارج الضحّية: ا
 بهدف رصد إسقاطات السيناريوهات على الفلسطينّي بوصفه ضحّية المشروع االستعمارّي. اإلسرائيلّية
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 :  التحالف السياس ي  والتكامل الخالص ي  بين الخطاب الديني 

 -، وُكتب عنه كثيراا. أّما التحالف الخالصّي الصهيونيّ االصهيونّي ليس جديدا  -يّ ميركستراتيجّي األالتحالف اإل
الصهيونّي. هذا تحالف آخر له  -بما يخص الصراع الفلسطينيّ  ، خاصةأمر مختلف كلياا فهذااألنجليكاني 

 -في عالقة الرواية الدينّية بالسياسة فتتكامل ،تلتقي فيما بينهاالتي  البلدينكال عالقة بالتغّيرات الداخلّية في 
يشّكلون القاعدة األساسّية لترامب األنجليكانيون : عالقة تغدو فيها اإلجابة عن األسئلة السياسّية من خالل الدين

% من 80. ومن المهم اإلشارة إلى أن يّ ميركاأل ألنجليكانيّ ونائبه بينس أحد أقوى األطراف في التّيار ا
% فقط منهم صّوتوا 16المسيحيين البيض واألنجليين صوتوا لصالح ترامب في االنتخابات األخيرة، مقابل 

 لهيالري كلينتون.

وتشّكل الصهيونّية المتدّينة ذات الطرح المسيانّي  ،في الحكومة اأساسا مكوناا فيشّكل "البيت اليهودّي"  ،ا إسرائيليااأمّ 
الخالصّي القاعدة الصلبة لحكومة اليمين في إسرائيل. وهنا، يتحّول الدين والرواية الدينّية إلى أساس السياسة 

الحالة الصهيونّية، حيث تم تسخير الدين على يد "حزب العمل" ومرشدها وليس العكس كما اّتبع سابقاا في 
ا للبرنامج االستعمارّي السياسّي. هنا، نحن أمام بداية حقبة  ،والحركة الصهيونّية عموماا ،خاصة ليشّكل دافعا

 تديينالمن "في ظل إدارة أميركية تنحو أكثر نحو مزيد  وإسرائيل الواليات المتحدةمختلفة كلياا في العالقة ما بين 
ا ينتمي مقاربات حله طاقما  ح  خصص لطر تُ للصراعات، وبخاصة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، و " األنجليكانيّ 

 .الصهيونّية المتدّينة إلى

إلجابات كانت في وقت سابق  "الشرعّية" ومصدرحجر األساس الالدين والرواية التوراتّية إنها حقبة يصبح فيها 
تتم من خالل أطر ومرجعّيات سياسّية. ولعل أكثر ما يؤّكد هذا التوّجه في العالقة هو ما قاله بعض من أعضاء 

اعتبروا ما يقومون به "حرام" دينياا من حيث  إذي لرعاية عملّية السالم، بحسب مصادر مّطلعة، ميركالوفد األ
 ائيل.التفاوض السياسّي على أرض إسر 



 

4 
 

ا عن توجهاته السياسية/العقائدية التي تميل تعبيرا  ،عمليااشّكل،  الذي خطاب بينسفي هذا السياق، يمكن قراءة 
في هذا  ذروةو مّثل فيما يخص الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، تإلى "تديين" الصراعات، و"تسييس الدين"، كما 

. فاستبدل على العالقة أم سيستمر بعد إن كان مرحلة التوّجه الذي لم يتضح  في كونه أساس العالقة مستقبالا
إن "أحدهم كان هنا، قبل  ستراتيجّية للواليات المتحدة خالل خطابه، بالرواية الدينّية قائالا بينس المصالح اإل

ا لجيوش، ولكنه أخذ وعدا  4000 ذا الوعد". ه يحّققون هؤ ، وها هم أبنااعام، دون تاج، لم يكن حاكماا وال قائدا
ا. قّصة الهروب من المالحقة حّتى أميركوأضاف في موقع آخر "رأينا في تاريخ الشعب اليهودّي، دائماا، تاريخ 

الحرّية، قّصة تدّلل على قّوة اإليمان وحتمّية األمل. الشعب اليهودّي تمّسك بالوعد للعودة إلى أرض إسرائيل، 
 ظلمة".وبقي متمّسك بها حّتى في أطول الليالّي 

ا أو دينياا بحتا سياسيّ  اهذا ليس خطابا  ا، وهو يعكس ويشرعن العالقة بين الدينّي والسياسّي من خالل الربط ا مجردا
ين السياسيّ  ينوكما قال أحد المحّلل بين اليهودّية والوعد اإللهي لليهود كقومّية أو أمة بالعودة إلى وطنهم.

س رونوت" أنه في كل جملة قالها بينلكتروني لصحيفة "يديعوت أح، رون بن يشاي، في الموقع اإلاإلسرائيليين
ا أنه " يّ ميركتبّين حجم الدعم وااللتزام األ ستعمل دولة اليهود لحقيقة أن خطاب بينس كان الدولة اليهود. مضيفا

س بشكل شبه نوفي هذا السياق، يلتقي خطاب بي ".اسياسي   اأكثر من كونه موقفا  اعاطفي   -اديني   -اأيديولوجي  
متطابق مع خطاب "البيت اليهودّي" والتّيار اليمينّي الجديد داخل "حزب الليكود"، وبصورة أكثر يلتقي مع 

 الدولة المسيانّية الدينّية". -ممّيزات "إسرائيل الثالثة

 

 السيناريوهات املحتملة

يلّية الداخلّية ثالثة سيناريوهات من الممكن أن يؤّثر فيها خطاب بينس في السياسة اإلسرائ تستعرض الورقة
 ن:يوتجاه الفلسطيني
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 ّيةميركاندفاع صهيونّي وتمرير الخّطة األالسيناريو األول: 

امرحلة ما قبل االنتخابات. وفي هذه المرحلة أجواء تعيش السياسة اإلسرائيلّية في هذه األّيام  يشتد  ،تحديدا
واليمين الليبرالّي القديم الذي يقوده  ،نتنياهوبينيامين االستقطاب الداخلّي بين اليمين الدينّي والقومّي الذي يقوده 

في  بينسوفي هذا السياق والمرحلة، يشّكل خطاب حّتى اللحظة كما يتبّين من استطالعات الرأي البيد. 
، التي يستعملها اليمين الليبرالّي الصهيونيّ  تلك تضعفل رواية الكنيست مع إعالن ترامب ودعمه إلسرائي

حيث يّدعي أن سلوك اليمين الدينّي وسياساته  وحظيت بدعم من إدارة أوباما السابقة، ولو بشكل غير مباشر،
 التوراتّية المهووسة بأرض إسرائيل الكاملة ستؤّدي بإسرائيل إلى عزلة دولّية ودولة ثنائّية القومّية.

ا ،ن دعم الواليات المتحدة لهذا التّيارإ وصّمام أمان لليمين الدينّي أمام  ،يشّكل صّمام أمان أمام العالم ،تحديدا
% من 80( إلى أن أكثر من INSSالرأي العام اإلسرائيلّي، إذ يشير بحث أجراه مركز أبحاث األمن القومّي )

ع تهديد عسكرّي مشترك على الجبهتين الشمالّية والجنوبّية، اإلسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل م
وهذا إن دل، ّي لها. ميرك% فقط منهم أن إسرائيل قادرة على التعامل مع حالة تراجع الدعم األ51فيما يعتقد 

 ي والحصول عليه في أوساط القاعدة االنتخابّية لألحزاب المرّكبةميركفيدل في الحقيقة على أهمّية الدعم األ
 للخارطة السياسّية اإلسرائيلّية.

توظف فيها حمى االستيطان والتهويد والعنصرية على بناء على ذلك، سنشهد داخل إسرائيل معركة انتخابّية 
ّي وما استطاع نتنياهو وحكومة اليمين تحقيقه في هذا الميدان. وما ميركيكون أساسها الدعم األأرض الواقع، و 

حقيقة أنه ومنذ أكثر من ثالثة أعوام يفاخر نتنياهو عالنية بجاهزّية الدول العربّية  يعّزز هذا السيناريو أكثر
ا في خطابه على أّنه "تحّول  بينسعسكرّي مع إسرائيل ضد إيران. وهو ما وصفه  -لبناء حلف سياسيّ  أيضا

 . إيجابّي في الشرق األوسط"

ُتضاف إلى هوس وتحريض اليمين اإلسرائيلّي،  ،ئّيةماكنة إعالمّية دعاشّكل الخطاب بحد ذاته وفي هذا السياق، 
ا براك يتهم نتنياهو بقيادته إسرائيل إيهود يبرز في الساحة اإلسرائيلّية في اآلونة األخيرة:  ،وهذا ما نشهده أيضا
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لمتوّقع من او  .إلى عزلة دولّية، واآلخر يرد عليه بإنجازاته في الهند والعالم العربّي. وهذا كّله قبل ترامب وبينس
في  اوحزبي   اشخصي   اعلى أساس كونها إنجازا  الترجمة السياسية لتصريحات ترامب ونائبهأن يتعامل نتنياهو مع 

 حال تقديم الئحة اتهام ضّده حول قضايا الفساد.

ا في حال بقاء الحالة الفلسطينّية والعربّية على ما هي   ،عليهفي حال حصول هذا السيناريو، وهو األكثر ترجيحا
هوس غير مسبوق وسريع على صعيد البناء االستيطانّي في الضّفة ، فسوف يترافق مع حيث االنقسام والتفّكك

تنفيذ الخطة األميركية على مستوى تطبيع عالقات إسرائيل مع دول في والشروع  ،القدسبما فيها  ،الغربّية
عام الون في األراضّي المحتلة يللفلسطينيأكبر استهداف  بالتزامن مع عربية، وتشديد الضغط على الفلسطينيين،

أي الهامش الديمقراطّي  -مع تصاعد الخطاب الدينّي يتراجع الخطاب المؤسسّي الحقوقّي والمدنيّ ، إذ 1948
 .48اإلسرائيلّي الذي تنشط فيه األحزاب العربّية في أراضي 

ل عليها المساعدات واالنحياز السياسّي الذي تدلّ  تحدة حليفاا إلسرائيل. هذه حقيقةلطالما كانت الواليات الم
تمنحه الواليات المتحدة للمشروع الصهيونّي على أرض فلسطين. إاّل أن هذا التبّدل في اإلدارة والتديين للصراع 

ستراتيجياا إحليف في صراع إلى جزء ال يتجزأ من الصراع ليس طرف من شأنه أن ينقل الواليات المتحدة من 
ا. وبالتالّي، فإن الدفعة التي سيتلّقاها اليمين الدينّي في إسرائيل جّراء دعم الواليات و يديإّنما أ، و فقط لوجياا أيضا

وتشريعات  ،في "أرض الميعاد" امهووسا  االمتحدة لرؤيته لكيفّية التخّلص من الفلسطينيين سيكون ثمنها استيطانا 
باإلضافة إلى تأزيم إضافّي للمشروع السياسّي الفلسطينّي الذي يستند إلى المفاوضات  ،تستند إلى الرواية الدينّية
 كأساس لتحقيق أهدافه.
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 سرائيلّيةاإل -ّيةميركاألعزلة التراجع تحت وطأة الالسيناريو الثانّي: 

بنصوص دينّية. ، شّكل دفعة لنشوة القّوة الصهيونّية المدعومة في الكنيست بينسشك فيه أن خطاب مّما ال 
من الممكن أن يتحّول إلى حلف منبوذ بحد ذاته في الساحة الدولّية،  أنجليكاني -ولكن هذا الحلف الصهيو

بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة. ولكن لتحقيق هذا  ،والعالم عموماا ،وشهدناه في أوروبا ،وهذا السيناريو وارد
تثبيته، هناك حاجة إلى البناء على الحالة الموجودة دولياا بدعم عربّي أي  -السيناريو اإليجابّي نوعاا ما واستمراره

ترامب انطلق كموقف قرار واسع لها في المحافل الدولّية. وهذا مستند إلى حقيقة أن الموقف الدولّي الرافض ل
 الدولتين.تضامنّي مع القضّية الفلسطينّية وسياسّي من مبدأ إيمان العالم بإيجاد حل للصراع على أساس حل 

أي تحويل الرفض اللفظّي واإلدانة الدولّية إلى أداة سياسّية ضاغطة على إسرائيل  ،ولتحقيق مثل هذا السيناريو
ّية ميركحيث تتحّول إلى التزام سياسّي يرفض الوصاية األ ،هناك حاجة إلى البناء على اإلدانة ،والواليات المتحدة

لتصويب االعتقاد  بينسسياسّي داعم إلسرائيل، بل استغالل خطاب على الصراع باعتبارها ليست مجّرد حليف 
دينّي في الصراع وليس مجّرد  -السائد، والبدء بصياغته على أساس أن الواليات المتحدة طرف فاعل أيديولوجيّ 

 حليف سياسّي.

إذ وعلى الرغم من  ،ينّيةأّما العامل الثاني الذي يمكن أن يعّزز هذا السيناريو فهو البعد العربّي للقضّية الفلسط
أن التسريبات والتحليالت تشير إلى حقيقة أن الدول العربّية معنّية بحلف مع إسرائيل في حربها ضد إيران 

على تكوين هذا الحلف. وهنا، يمكن  امؤّثرا  واالستقطاب المذهبّي، إاّل أن القضّية الفلسطينّية ال تزال عامالا 
ما يجعل من الحلف  ،ّيةميركالضغط على الدول العربّية لتبّني موقف رافض وجذرّي أكثر مع التوّجهات األ

 ّي في مأزق يمكن استغالله.ميركاأل -اإلسرائيليّ 

المصالح السياسّية من  في الكنيست، إاّل أن بينسخطاب الدينّية ل -على الرغم من حقيقة المنابع األيديولوجّية
. ولتحقيق مثل هذا السيناريو، هناك حاجة إلى إجراء خطوات تاريخّية تعيد اضاغطا  شأنها أن تشّكل عامالا 

تصويب البيت الفلسطينّي الداخلّي من حيث إنهاء االنقسام بين الفصيلين األكبر في الساحة الفلسطينّية عبر 
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ستراتيجّية وطنّية واحدة أوالا وقبل أي شيء: هناك حاجة إلى إعادة إ ببرنامج سياسّي يستند إلى النضال الوطنيّ 
 بناء البيت الوطنّي الفلسطينّي على أساس كفاحّي.

إن السير في مثل هذا المسار من شأنه أن يهّدد الهدوء الذي تستند إليه الواليات المتحدة وإسرائيل في سكرة 
يدفعه إلى إعادة التفكير في خياراته وسياساته. وفي خضم الحديث  ما ،بالواقعتيهما ويصدم كل ،القّوة ونشوتها

عن هذا السيناريو، ال ننسى ذكر حقيقة أن ترامب لم ُيعلن عن نقل السفارة إاّل بعد تطمينات من األجهزة األمنّية 
 الصهيونّية بقدرتها على احتواء رّدة الفعل.

 

 تدريجّي للخّطةاحتواء ردود الفعل وتمرير  السيناريو الثالث:

ا بهدف تحقيقه باستغالل الظرف العربّي أميركإذ تقوم  ،ا وإسرائيلأميركهذا السيناريو هو الذي تسعى إليه 
ا السعودّية،  ،، وحاجة بعض الدول العربّيةواالستقطاب المذهبّي داخل اإلقليم إسرائيل في صراعها إلى وتحديدا

 نّية للقبول بـ"صفقة القرن". مع إيران، بهدف الضغط على القيادة الفلسطي

، حّتى إن هذا السيناريو هو الذي يتم على األرض وفي أروقة السياسة هذه األيام، وال تزال القيادة الفلسطينّية
إن كانت ضغوطات اقتصادّية أو سياسّية. وفي هذا  ،هاوالتواطؤ العربّي مع ّيةميركاأل رافضة للضغوط اليوم،

ا، يتحوّ  ل البعد العربّي من كونه صّمام أمان مقابل العقوبات االقتصادّية مثالا إلى أداة ضغط السيناريو تحديدا
لإلحجام عن تصعيد الموقف، على األقل تحت يافطة انتظار طرح الخطة  إضافّية على القيادة الفلسطينّية

 .ااألميركية رسميا 

، أي بشكل كما السيناريو األول القاضية"ال يعني هذا السيناريو بالضرورة تمرير الخطة األميركية بـ"الضربة 
وفق مستويات متتابعة، أو خطة تدريجية، ربما تنطوي به يفضي إلى تصفية الحقوق الفلسطينية. فقد يتم الدفع 

أو  على التوصل إلى صيغة وسطية لاللتفاف على الموقف الفلسطيني الرافض للرعاية األميركية االحتكارية،
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لقبول بإحياء اللجنة ن قمة الشجرة، بالضغط عليه لعئيس محمود عباس على النزول عبر مساعدة الر  احتوائه،
ة كمظلة لرعاية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، دون تعديل في تفويض وصالحيات اللجنة، دوليالرباعية ال

ن جرى توسيع إبحيث تكلف واشنطن بالمتابعة المباشرة تحت مظلة الرعاية الشكلية والزائفة للجنة، حتى و 
عضوية اللجنة بإضافة دولة أو اثنتين، كمخرج آخر لمطالبة الفلسطينيين بإنشاء آلية دولية على غرار صيغة 

 خمسة زائد واحد إبان التفاوض مع إيران.

 

 خاتمة

لمخاطر التصفية المباشرة  لتصّدييعتبر السيناريو الثاني هو المفضل، إذ ال يوجد خيار أمام الفلسطينيين سوى ا
 سيناريوولكي يتحقق  فية بالتدريج كما في السيناريو الثالث،صأو التة كما في السيناريو األول، يللقضية الفلسطين

هناك حاجة  إغالق الطريق أمام الخطة األميركية اإلسرائيلية وحماية القضية الفلسطينية من مخاطر التصفية،
 ية واضحة تتضمن:تبني إستراتيجية فلسطين إلى

  ّاألميركية، وبخاصة  صمود أمام الضغوطالو  ،لما يسمى "صفقة القرن" استمرار الرفض الفلسطيني
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين و  الفلسطينية، تهديد بقطع المساعدات عن السلطةال

 الق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.غوإ  ،الفلسطينيين
  السكوت على التواطؤ العربّي، والتوّجه إلى الرأي العام العربّي لتحريضه على رفض المخّططات عدم

واطؤ الذي تمارسه األنظمة مع هذه المخّططات التي تهدف إلى تصفية القضّية تّية والميركاأل
 الفلسطينّية.

  أساس النهوض بالقضّية البدء بإعادة ترتيب البيت الفلسطينّي، والسعي في مصالحة وطنّية شاملة على
ّية. وذلك على أساس برنامج سياسّي ميركوحمايتها من خطر التصفّية الذي تتضمنه المخّططات األ
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كفاحّي، ُيعيد بناء المنّظمات الفلسطينّية كأدوات تعّزز صمود الشعب وتسانده وتقوده نحو تحقيق 
 مطالبه.

 ما من شأنه أن يهّدد  ،عيد أشكال المقاومةالعمل على إحداث تغيير في ميزان القوى عبر توسيع وتص
، وكان السبب في تأجيل نقل السفارة وإعالن القدس ا مخّططاتهاأميركاالستقرار الذي تبني على أساسه 

 عاصمة إسرائيل.

 


