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إرسائيل: حصًنا وليست منزًل

د. صبحي عسيلة 

العامل.  العامل، ومن قبله مواطنيها بأهنا دولة طبيعية شأن بقية دول  عرب سبعة عقود من الحتالل، حتاول إرسائيل أن تقنع 
الكربى،  القوى  العديد من  متميزة مع  بعالقات حتالف  العامل، وحتتفظ  العديد من دول  قوية مع  بعالقات  ارتبطت إرسائيل 
ولكن احتالهلا لألرايض الفلسطينية حال دون أن تكون دولة ترتبط بعالقات طبيعية مع دول تلك املنطقة. وىف واقع األمر، فإن 
تلك العزلة املفروضة عىل اإلرسائيليني ل تزال متثل واحد من أهم األسئلة التى غالبا ما يطرحها اإلرسائيليون عىل أنفسهم كلام 
تأهبوا لالحتفال بعيدهم القومي، لسيام التساؤل حول ما تم حتقيقه ىف األعوام السابقة، والتخوفات مما حيمله املستقبل للدولة. 
السبعني  إنجازه خالل األعوام  أنه تسود بني اإلرسائيليني نظرتان لوضع دولتهم: األوىل تركز باألساس عىل ما تم  والواقع 
املاضية، فام حققته إرسائيل منذ نشأهتا فاق ما كان حيلم به أشد املتفائلني واملؤمنني بالدولة. فقد متكن ما يقرب من مليون هيودي 
من إقامة الدولة، وحافظوا عليها وسط جو رافض لوجودها. أما النظرة الثانية فرتكز عىل ما مل يتم حتقيقه، واملخاطر التى حتيط 
بالدولة ىف احلارض واملستقبل، حيث يركزون باألساس عىل املشكالت التى يعانيها املجتمع اإلرسائييل، والعالقات املتوترة بني 
مكوناته املختلفة؛ العلامنيني والدينيني، والسفارديم واألشكناز. أما الوضع الديموجراىف فيطرح ختوفا شديدا يتعلق بمستقبل 

الدولة، مرده تزايد عدد العرب ىف إرسائيل بمعدل يفوق نظريه لدى اليهود. 
املشكلة احلقيقية لدى اإلرسائيليني أن كثريا مما حتقق خالل األعوام السبعني يبدو ىف خطر. فنحو نصف اإلرسائيليني يعربون 
ىف استطالعات عديدة عن أن الديمقراطية اإلرسائيلية باتت ىف خطر، من بينها مؤرش الديمقراطية، قبل أربعة أشهر، الذى 
عرب فيه نحو نصف اإلرسائيليني عن هذا الجتاه. أما فيام يتعلق بتعريف الدولة أو هويتها، فيبدو واضحا أن اليهود غري معنيني 
بأن تكون دولتهم دولة حمايدة، بل يفضلون دولة ملتزمة هبمومهم ومستعدة خلدمتهم عىل حساب مواطنيها اآلخرين، خاصة 
اليهودية ىف إرسائيل. فدائام ما يعرب اإلرسائيليون  املحافظة عىل األغلبية  تقريبا عن رغبتهم ىف  اليهود  العرب. كام يعرب كل 
عن اعتقادهم ىف أن الوضع الجتامعي ىف إرسائيل غري جيد، كام تزايدت نسبة اليهود الذين يعربون عن رغبتهم ىف اهلجرة من 
إرسائيل، حيث وصلت نسبة هؤلء ىف استطالعات أجريت العام املايض إىل ما يقرب من الثلث. وهو األمر الذى يشري إىل 
فشل الدولة طوال تارخيها وبمختلف زعاماهتا ىف حتقيق حلمها بأن تكون الدولة بوتقة لصهر شتات اليهود ىف كيان واحد، بام 
يمكن أن يكون تفسريًا لكل ما يعرب عنه اإلرسائيليون من ختوفات وشكوك بشأن مستقبلهم، وبالتايل ما يشعرون به من عدم 
األمان رغم ما يمتلكون من عنارص القوة املادية، إذ يبقى التامسك الجتامعي الداخيل واحدا من أهم عوامل بقاء واستمرار 
الدول. فالقلق األسايس الذي يسيطر عىل اإلرسائيليني هو اخلوف من أن تنهار الدولة أو يتم القضاء عليها وتصبح أنقاضا وفق 
تعبري الكاتب الصحفي يونتان شيم. إنه »ليس هناك ما يدعو إىل الحتفال .... مستقبل بالدنا قاتم، والوضع مل يعد براقا لدينا 
ولدى جرياننا«. هبذا التعبري شديد الدللة عربَّ شالوم كيتال أحد املسئولني اإلعالميني السابقني ىف إرسائيل، عن وضع إرسائيل 
أبرز األصوات  أحد  ديفيد جروسامن،  الكاتب اإلرسائييل  يقول  واليوم  الستني.  بعيدها  الحتفال  أثناء  قبل عرش سنوات ىف 
املعارضة ىف إرسائيل، إن واقع األبارهتايد موجود بالفعل بسبب الحتالل اإلرسائييل، وإن إرسائيل التى أنشئت عىل أمل أن 

تكون وطنا قوميا لليهود، فإهنا بعد مرور سبعني عاما قد تكون حصنا قويًا، ولكنها ليست منزًل بعد.
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