
 

  



 الكيان املؤقت إىل نهايته 

 مقابلة مع األستاذ رسكيس أبو زيد  

مع تجدد أشكال املقاومة التي ينتهجها الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل منذ ما يزيد عن السبعة عقود،  

عند   املخاوف  تزداد  املؤقت،  الكيان  عمق  يف  الرضب  عليه  سهل  م�  املنفردة،  األسود  عمليات  عىل  واعت�ده 

ع يطرق أبوابهم  التهديد  بات  كيان  العيش يف  الزمان  املستوطن� حول جدوى  اعتبارات  كامل مساحته، دون  ىل 

 .واملكان

الصهيونية  توازيً  بالتعاون مع  الربيطا�  نهاية قصة احتالل خطها االستع�ر  ببداية  تنبئ  ا مع عوامل أخرى بدأت 

تحقيق   بهدف  وذلك  والعرب،  الفلسطيني�  قامت عىل ج�جم  دولة عسكرية  لبناء  فلسط�،  العاملية عىل أرض 

اليهود النيل    اسطورت� دينية وتاريخية، األسطورة األوىل تقول بأن عىل  الجغرافيا املمتدة ب�  انشاء دولتهم عىل 

  .والفرات لجمع شتاتهم من أصقاع األرض، بين� األسطورة الثانية فهي أن فلسط� أرض بال شعب لشعب بال أرض

ومع تعري كل هذه األساط� يرص البعض عىل اعتبار أن "ارسائيل" هي قضاء وقدر، وهي كيان ال يقهر نظرا للتطور 

عرب   رسكيس أبو زيدالكاتب والباحث السيايس  والتكنولوجي الذي يتمتع به جيش االحتالل، ليأيت رد    العسكري

براه� ومراجع ومعلومات موثقة صادرة عن مراكز  باالعت�د عىل    ،عىل هذه االدعاءات  ،""ارسائيل إىل نهايتهاكتاب  

هو كيان مؤقت يعا� من خطر  أبحاث ورجال فكر واعالمي� ارسائيلي� ويهود. وكلها تؤكد ان الكيان االرسائييل  

   :معه هذه املقابلةالسياق أجرى مركز االتحاد لألبحاث والتطوير ويف هذا  وجودي ومص�ه اىل الزوال. 

 

 للسقوط؟  اآليل املريض اإلرسائييل الجسد إنعاش عىل الغريب -العريب املحور قدرة مدى ما

  أو   املؤقت،  وجودها  فرتة  متديد   عىل  "ارسائيل"  تساعد  رمبا  للتطبيع،  وعربية  غربية  قوى  من  اآلن   محاوالت  هناك

  نال   مه�  هألن  له،  املستمرو   الطبيعي  الوجود  عوامل  توفر  أن  �كن  ال  املحاوالت  هذه  رغم  ولكن  زوالها،  عملية  تؤخر

  ومل   كب�،  كيان   إيجاد  عن  عجز   فهو  تفاقم،  حالة  يف  داخله  يف  املوجودة  التناقضات  تبقى  وعربية  دولية  مساعدات  من

  مستمر،  خوف حالة ويعيش باألسوار،   حدوده  يحصن هو  لذلك  اليهود، من  كب� عدد  استقطاب  منإىل اآلن  يتمكن

  وب�   أنفسهم،  اليهود  وب�   واليهود،  العرب   ب�   بداخله  املوجودة  والتناقضات   طبيعية،  غ�   الدولة  مقومات   كل   ألن

  وخوف  قلق  حالة  يف  املستوطن�    يجعل  ذلك  كل  الداخلية،  واالخالقية  االقتصادية  األزمات  ب�  املختلفة،  االثنيات

  حالة  فهو  التطبيع  وفرها  التي   االستثنائية  الظروف  لهذه   املؤقت   الدعم  أما  مستمر،   غ�  موجوده  بأن  وشعور



  بإبر   يستمر   أن   �كن  ال  مؤقت   كيان  ألنه  الستمراره،  كافية  غ�  أنها  رسيع  بشكل  سيظهر   بل  تدوم،  لن  استثنائية

 . طبيعي كيان  إىل يحوله  أن يستطيع ال والذي  الجدي وغ� واآل� املؤقت  والدعم املورف� 

 

 املستوطن�؟  معنويات يف املؤقت للكيان النهاية بداية عن اإلرسائيلية النخب حديث كرثة ينعكس كيف

  جديدة،   ليست"  إرسائيل"  لـ   الوجودي  الخطر   حول الصهاينة  واإلعالميون  والسياسيون  املفكرون  يطرحها  التي   اآلراء

  وعدم   والخوف  الهلع  من  بحالة املؤقت  الكيان  داخل  املستوطن�   تضع  أنها  شك  وال نشوءه،  منذ   الكيان  رافقت  بل

  م�   دائم،   سفر  حالة  يف   أنهم   املستوطن�   شعور   يزداد  لذلك  اآلمال،   وانخفاض  املعنويات   يف   تراجع  مع  االستقرار، 

  وهذا   والهجرة،   للسفر   دائم   استعداد   عىل   وكأنهم   الكيان  خارج   يف   ومنازل   عىل جنسيات   لحصولهم  العمل  إىل   يؤدي

 . الوجودية أزمته عىل  تؤكد التي  املتنامية االرسائيلية الثقافة من نابع

 

 نهايته؟  أسباب من االرسائييل الكيان يهودية تعترب ملاذا

 :منها أسباب لعدة" ارسائيل" نهاية  عالمات من ايضا هي الكيان يهودية

 يعترب  الذي  الوحيد  هو  املؤقت   اإلرسائييل  الكيان  ألن  العامل،  يف   تفرد   حالة  يعطيه  الكيان  لهذا   اليهودي  الطابع:  اوال

  ثيوقراطية دولة ألنها ضدها العامل العام الرأي تقليب وبالتايل عنرصية، دولة منها يجعل م� القومية، هو الدين أن

  عاملية  مبوجة  يواجه  بدأ  التناقض  هذا  لذلك   تحاول،  ك�   د�قراطية  أنها  تدعي  أن  تستطيع  الو   اآلخرين،  تلغي  متعصبة

  الحضارة  من  جزء  تكون  ان  تستطيع  ال  عنرصية  دولة"  إرسائيل"  أن  يدرك  أصبح  عاملي  عام  ورأي  عاملي  ووعي

 .لها  الخارجي الدعم اضعاف اىل سيؤدي م� العاملية، الد�قراطية

  يشعر   العريب  دامئا  املؤقت،  الكيان  هذا  داخل  حقيقية  د�قراطية  بقيام  لها  يسمح  ال  للدولة  اليهودي  الطابع  إن:  ثانيا

  املؤقت،   الكيان  هذا  �ارسه  الذي  االبرتايد   بسبب   الفلسطيني�  ألرسلة  املحاوالت   كل  فشل  مع   ثانية  درجة  مواطن   أنه

  له  متساوي  مواطن  يكون  لن  الفلسطيني  ان  يدرك ألنه  دائم  بشكل  استقرار   وعدم  ورعب  خوف  بحالة  يجعله  م�

  والخطر  مستمرة املشكلة لذلك االحتالل، هذا ضمن  من  لحل وجود   ال أنه ويؤكد  ومستمر،   دامئا رصاًعا  سيخلق م�

  ال   أنها  عىل   يدل   م�   أبارتهايد،  دولة  وبأنها   احتالل  أنها   وتؤكد  الد�قراطية  تنفي   الدولة  ويهودية  مستمر  الوجودي

 . نهايتها بداية هنا ومن  آخر  دين  أي مع تتعايش أن تستطيع

 



 املؤقت؟  الكيان نهاية يف دورا الد�غرايف العامل يلعب كيف

  ال   ما  هناك  يكون أن  يقتيض  االرسائييل  املخطط   ألن  ارسائيل،  عىل  أسايس   وجودي خطر  هي  الد�وغرافيا  أن  شك  ال

  داخل لليهود   السكا�   النمو   أن   إىل باإلضافة  اآلن،   حتى  يحصل  مل   وهذا  امليعاد،   أرض  يف   يهودي  مليون  15   عن   يقل

  اىل   باالضافة  املحتلة،   األرض  داخل   اليهود   بعدد   تناقص  هناك  ان   دائم  هاجس  هناك  لذلك  برتاجع،   هو  الكيان  هذا

  أرسلة  عن  الكيان   هذا  وعجز  ازدياد،   بحالة املؤقت الكيان   داخل  الفلسطيني�  فإن   والتدم�  والقتل  التهج�  رغم  انه

  تراجع،   بحالة  اليهود   السكان   عدد   بين�   مرتفعة،   بوت�ة و   ازدياد   بحالة  الفلسطينية  الد�وغرافيا  لذلك  الفلسطيني�،

 . زواله   قرب   اىل  تؤرش   د�وغرافية  ناحية  من   مأزق  يف  الكيان   هذا  بأن   ينبئ   أسايس   مؤرش   ذاتها   بحد   الد�وغرافيا  وهذه

 

 ب�   التي  وتلك  والعل�ني�،  الحريديم  ب�  العرقية  والرصاعات  املذهبية  الخالفات  تتطور  أن  �كن  مدى  أي  إىل

 ؟الكيان  زوال من تعّجل وكيف والفالشا، رديماوالسف شكنازاال 

  حلول  إيجاد من العدو قادة يتمكن ومل  باستمرار، تزداد  املؤقت الكيان  داخل والطائفية واالثنية املذهبية الخالفات

  أن   الطبيعي  ومن  الوجودي،  بالخطر   الشعور   ازداد  كل�   االقتصادية  االزمة ازدادت  كل�  أنه   العلم مع  اآلن،   حتى   لها

  والتباينات   االختالفات  لهذه  املشاكل  يحل  أن  �كن  ال  العنرصي  الكيان  هذا  طبيعة  ألن   حدة  ستزداد  املسائل  هذه

  الكيان   ازمة  تفاقمت   كل�  االثنيات   هذه   ب�  والخالفات  الرصاع   يزداد   لذلك  اليهودي،   التكوين  ضمن  املوجودة

  مضطردة  مشاكل  سيولد  م�  اإللغاء  من   مزيد  وإىل  االنفجار   من  مزيد  اىل  الحالة  هذه  لذلك  بها،  يشعر   التي  الوجودية

 . املؤقت  الكيان  هذا داخل ومتسارعة

 

 املنفردة؟ األسود عملياتلالتصدي  من االرسائيلية األمن قوات لفشل املجتمعي التأث� مدى ما

  لديه   وليس   الكيان،  هذا  داخل  مسبوقة  وغ�  وجديدة  استثنائية  حالة  هي  املنفردون  األسود  بها  يقوم  التي  العمليات

  واألمني   العسكري  تفوقها  خالل  من  األمنية  مشاكلها  تحل  ان  تستطيع  ارسائيل  كانت  سابقا  مواجهتها،  عىل  القدرة

  قدرات  تشل أن بإمكانها كان اخرى جهة ومن ، املسائل من وغ�ها والسالح والدبابات  بالط�ان تفوقها خالل ومن

  لن   ظاهرة  وهذه  فرد  هناك  اآلن  أما  تواجهها،  كانت  التي  والجمعيات  الفلسطينية  واملنظ�ت  العربية  األنظمة

  مستعد   وانت�ئه،   وأرضه  بهويته   مؤمن   ألنه   فرد   إنسان  هناك  خطورتها،   يعي  ان   أو   يفهمها   أن  اليهودي  العقل  يستطيع

  تنظي�ت،   و  نظمةأ  من  دعم   أو   تنسيق   هناك  يكون  أن   دون   فدائية  بعمليات  يقوم   ن أ و   ثوابته   عن  للدفاع   يستشهد  نأ 



  ال   ذإ   ،الكيان اإلرسائييل  داخل  ارعبً   تشكل  االستثنائية  الحالة  هذه  واالستشهاد،  الفداء  عىل  بقدرتهو   بفرديته  قوته

  بطل   انسان   هناك   التحركات،  هذه  يضبط   أن  امليدا�  والرصد  العسكري  التطور  او   الجهنمية  املخططات  لكل  �كن

  الحالت،   هذه  مواجهة  عن   عاجز   االرسائييل   االمن   لذلك  األخرى،  الحربية  اآلالت  عنه   عجزت   مبا   مبفرده  يقوم   أن  �كنه

 . املؤقت الكيان  هذا رعب من يزيد م� وهذا

 السياسي�؟  القادة ام الجيش كرباأل  التأث� له من السياسية؟ الحياة يف الجيش دور هو ما

  معنوياته   من  يخرس   بدأ  الجيش  هذا  لكن  الجيش،   عىل  أسايس   بشكل  تعتمد  وهي  عسكرية  ثكنة"  ارسائيل"  ان  شك  ال

  هذا   يف  السياسية  القوى  داخل  تناقضات  هناك  أن  شك  ال  يعيشها،  الذي  والشك  الرتهل  حاالت   سبب  تضامنه  ومن

  الجيش   بدأ   ولكن   الجيش   حول  اإلج�ع   من  نوع   هناك   كان   فقد   ومختلفة،   متناقضة  الحاكمة  الجهات   ألن   الكيان،

  من   تخرس  بدأت"  إرسائيل"  ألن   العسكرية،  املؤسسة  داخل  التناقضات  عىل   ينعكس  ما  وهذا  األمر،  هذا  يخرس

  انعكاسا   نرى  بتنا  لذلك   متاسكا،  أكرث  البداية  يف   كان  الذي  الج�عي   شعورها  ومن   ومتاسكها،  وتضامنها  ايديولوجيتها

 . العسكرية املؤسسة عىل  السياسية املؤسسة يف  للخالفات

 الكيان؟  لنهاية التنازيل العد بدأ متى

  كان   التي   القوى  موازين  بأن  أثبتت املقاومة  حققتها  التي   اإلنتصارات  ألن  ، 2006 متوز  حرب  مع  الرتاجعي  العد  بدأ

 امكانية  هناك  أصبح  إذ  ،  الوحيد  الثابت  هي  تعد  ومل  والقدر،  القضاء  هي  تعد  مل  االرسائييل  العدو  عليها  يراهن

  لذلك  كب�ة، خسائر العدو عىل تفرض أن وتستطيع  السالح، ولعبة والدولية اإلقليمية املوازين خارج شعبية ملقاومة

  الزوال   طريق  عىل   انه   االرسائييل  الكيان  وأشعرت   االرسائييل،   الجيش   معنويات  رضبت  التي   هي   2006  متوز   حرب

  القدس   سيف   عملية  أن   ك�   سابقا،   يواجهها   كان   التي  التنظي�ت   وعن  االنظمة  عن   مختلفة  مقاومة  يواجه   بدأ ألنه

  م�   داخله،   من  الكيان  هذا  مواجهة  عىل  وقادرة  جاهزة  وهي  تطويعها  يتم  مل  الداخل  يف  الفلسطينية  املقاومة  أثبتت

  من  بحالة أشعره   م� املؤقت  الكيان  داخل  من اآلتية املقاومة قوة من  يخاف بدأ الذي  االرسائييل عند الرعب  أوجد

 . االطمئنان وعدم والخوف الرعب

 الكيان؟  عن للتخيل األمريكية املتحدة الواليات يدفع أن �كن الذي ما

  الكيان   عنرصية  انكشاف  منها  الكيان،   هذا  دعم  عن  املتحدة  الواليات   تخيل  اىل  تؤدي  رمبا  تظهر   بدأت   عديدة  أسباب

  الكيان،   هذا  بها  يقوم  كان  التي  الوظيفة  ثانية  جهة  ومن  األمرييك،  العام  والرأي  األمريكية  القيم  مع  يتناقض  ما  وهذا

  الرشق   يف   األمريكية  املتحدة  للواليات  الوحيدة  الطائرات  حاملة  �ثل  االرسائييل   الكيان  كان   حيث  ترتاجع،   بدأت 

 العسكري الدور  اىل بحاجة  تعد ومل  العربية، الدول معظم يف  عسكرية قواعد املتحدة الواليات متتلك بين�  األوسط،



  يزداد   بدأ  ك�  جانبها،  اىل  أصبحت  الدول  معظم  أن  طاملا  املتحدة  الواليات  تواجه  التي  لألنظمة  القمع  دور   اىل  وال

  مجدية  تعد   ومل  مفيدة  تعد  مل  الكيان  لهذا  واشنطن  تقدمها   التي  املساعدات   بأن  املتحدة  الواليات  يف   والوعي   الشعور

  بدأت   هنا  من  الخطر  بهذا  تشعر  ارسائيل  بدأت  لذلك  اإلنسان،  ضد  عنف  بأع�ل  تقوم  عنرصية  لعصابات  لتذهب

  ينفضح   أبد  الكيان  هذا  أن   أعتقد  ولكن  عنها،   املتحدة  الواليات   تخيل  من  تتخوف  ألنها  وروسيا،  الص�  تجاه   خيوط  متد

 . البرشية خ� وضد اإلنسانية،  الدولية السياسة ضد بأنه 

 

 الكيان؟  لقيام والتاريخية الدينية باألسطورت� يؤمن مازال املؤقت الكيان يف الشعب هل

  كان   التي  الحقائق  من  كب�  عدًدا  أن  تب�  فقد  تنفضح،  بدأت  املؤقت  الكيان  عليها  قام  التي  األساط�  أن  شك  ال

  اآلثار   وعلم  الحفريات   ألن   موجودة،   غ�  إنها   فلسط�  أرض  عىل   وجوده   تربر   تاريخية  حقائق   الكيان  هذا  يعتربها

 مفتعلة  و  حديثة  اليهودية  األساط�  وبأن  قد�ة  فلسط�  ان  تثبت  يهودية،  جهات   من  حتى  بها  قاموا  التي  والدراسات

  بالشعب   يسمى   ما  شعب   بأن  كشفت   العلمية  الحقائق  ألن   الكيان،  لهذا  رشعية  قاعدة  تشكل   وال  موجودة،  وغ�

  بدأ  الوعي  وهذا  املوضوع،  هذا فضحت العلمية والحقائق الواقع، ارض عىل  موجود وغ� اخرتاع  إال هو  ما اليهودي

  نالحظ   لذلك  سابًقا،   يحصل  كان   ك�  اليهود   بها   يتمسك  حتى  مقنعة،   تعد مل  األساط�  هذه  أن   يؤكد   م�  أكرث  ينترش

  قامئة  الفساد   دولة  هي   أنها  تب�   امليعاد   أرض  هي  فلسط�  أن   شعور   لديهم  كان   ألن  كب�،  بشكل   املعاكسة  الهجرة

 . األساط� عىل

 

 اإلنهيار؟ بتعجيل تسهم قد والتي املؤقت الكيان يف الداخلية التناقضات هي ما

  واالجت�عي   الطبقي  ومنها  والطائفي،  واالثني  املذهبي   منها  عديدة،  هي  املؤقت  الكيان  داخل  التناقضات

  العالقات  وازمة االقتصادية األزمة ازدياد مع بروزا تزداد  التناقضات هذه وكل  واملعريف، األخالقي ومنها واالقتصادي،

  بأزمتها   الكيان  هذا  داخل  الج�عات  هذه  عند  الشعور  يزيد  م�  الدويل،  املستوى  عىل  الكيان  منها  يعا�  التي

  هذه  تفكك  هذه  من  تزيد  صغ�ة  أهلية  حروب  من  نوع  ىلإ  يؤدي  قد  م�  خالفاتها  تفاقم  من  سيزيد  الوجودية، م�

 . ودماره الكيان


