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 مقتل رابني والبعد اإلسرائيلي

 

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي أثنــاء احتفــال يف تــل أبيــب لــدعم  قتــل 

عمليــة الســالم, القاتــل كمــا تقــول وكــاالت األنبــاء العامليــة شــاب   

يهودي مـن طـالب القـانون يف أحـد اجلامعـات الع يـة, سـبب القتـل         

يـة  اإلسـرائيلي لعمل  بهو معارضة القاتـل و اعـة كـبرية مـن الشـع     

السالم, ومطالبتهم لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بعدم التخلي عـن أي  

أراضى ستلها إسرائيل, بل مطالبة ذلك القاتل ومن علـى شـاكلته   

ــم الشــعب       ــد مــن األراضــي مــن أيــدي العــرب لتةقيــش حل برخــذ مزي

 نواإلسرائيلي بإقامة إسـرائيل الكـ ى كمـا صـرح بـذلك املسـؤول      

القاتل ينطلش من منطلقات دينية يهوديـة,  ن وبالتالي فإن يواإلسرائيل

ويــزعم عــدم إخــالص رابــني لتلــك املنطلقــات, مــع أن رابــني كــان      

يســعى ويبــذل كــل مــا يســتطيع خلدمــة الشــعب اإلســرائيلي ودولتــه  

وانفتاحه علـى العـام العربـي ليةقـش احللـم االقتصـادي والسياسـي        

 الذي كان ينتنره.

 انتهاء إسرائيل فالـدول ال  وقتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي ال يعا

تنتهي مبوت زعمائها بل نوت الزعماء وتبقى الدول, ويـرتي زعمـاء   
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آخرين رمبا ساروا على طريش مـن سـبقهم دون تغـيري, خصوًصـا إذا     

كان أول ك الزعماء قد تولوا السلطة بعملية دنقراطية كمـا هـي   

ياسـية  احلال يف إسرائيل, لن حيصل أي تغـيري يف اإلسـرتاتيجية الس  

 للبلد وهذا هو املتوقع فإسرائيل ستبقى إسرائيل.

ــاة الشــعب وا     ــال مؤشــر خطــري يف حي ــة االغتي تمــع إال أن عملي

أنـــه يـــنم عـــن وجـــود خالفـــات قويـــة وحـــادة داخـــل    اإلســـرائيلي, إذ

إسرائيل حيال عملية السالم وحيال قضايا أخرى عديدة وخصوًصا 

عـات الدينيـة اليهوديـة    بني احلكومـة اإلسـرائيلية وبـني بعـا اجلما    

داخــل إســرائيل, ومــن املعــروم أن إســرائيل دولــة دينيــة قامــت علــى  

ــوراة أرض     ــودة إىل أرض التـ ــدعوا إىل العـ ــع تـ ــة الـ ــدة اليهوديـ العقيـ

امليعـــاد أرض األجـــداد بالنســـبة للشـــعب اليهـــودي كمـــا يزعمـــون,  

وبالتالي فإن كل احلكومات اإلسرائيلية السـابقة منـذ قيامهـا إىل    

احلاضر تراعي اجلماعات الدينية اليهودية وسسب هلـا ألـف    الوقت

حســاب حيــث أن أي إغضــاب هلــا يعــا اهلزنــة السياســية واخلــروج 

ــال       ــل نفســه ســبش أن حــاول اغتي ــات, وقــد كــان القات مــن االنتخاب

ــش دون ضوضــاء      ــوزراء اإلســرائيلي رابــني وحقــش معــه وأطل ــيس ال رئ

 الوزراء اإلسرائيلي. خشية ردود فعل تضر بالوضع السياسي لرئيس

جديــدة للشــعب اإلســرائيلي الــذي  ةومــا حــدث يعتــ  بدايــة مرحلــ

كان خالل األربعني سنة املاضية ينهر التالحم والتماسك والتعاون 
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رغم أنه مكون من شعوب ,تلفـة وثقافـات متضـاربة, وقـد أحـس      

اإلســرائيليون ألول مــرة بوجــود خطــر كــبري وانقســام خطــري داخــل   

بل وسدث بعضهم عن خطورة حـدوث حـرب أهليـة     شعب إسرائيل,

ــاين يف اآلراء عــو  ألول مــرة       ــني الشــعب الواحــد, وعــن وجــود تب ب

ــؤولني    ــا املسـ ــح بعـ ــاص, وأملـ ــرائيل بالرصـ ني إىل أن العـــالج ياإلسـ

بالرصاص كان مـن شـيم العـرب ومـن أعمـال العـرب, أمـا الشـعب         

اإلســـرائيلي كمــــا زعـــم فهــــو شــــعب حيـــل أمــــوره بالدنقراطيــــة    

ــبرًيا    و ــا كـ ــا وهًمـ ــادث يشـــكل إزعاًجـ ــروا أن احلـ ــاحلوار, وذكـ بـ

بالنسبة هلم ليس ملقتل رابني بل هلوية القاتل وطريقة القتل وأسبابه, 

بل إن بعضهم ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك وذكر برن ما حدث قد 

يســـبب إنقســـاًما, وســـدث عـــن أن مـــا ينقـــذ الشـــعب اليهـــودي مـــن 

ديــدة مــع بعــا الــدول العربيــة   االنقســام هــو الــدخول يف معــارك ج 

 تنسيهم الفرقة وتعيد توحيد صفوفهم.

ــيني  ــا السياسـ ــدث بعـ ــع    وسـ ــعوبات الـ ــن الصـ ــرائيلني عـ االسـ

تواجههـا إسـرائيل يف حماولـة إقنـاع الشـعب اإلسـرائيلي بالصـلح مـع         

العــرب وأنــه يســتةيل إقنــاع االســرائيلني باالنســةاب مــن األراضــي    

ن أب أن يــدركوا هــذا األمــر و   احملتلــة, وإن علــى املفاوضــني العــر   

ن أو ,يســتجيبوا للمطالــب اإلســرائيلية باالحتفــا  باألراضــي احملتلــة

جـًدا   ةالضغوط الداخلية الع تواجهها احلكومة اإلسرائيلية كبري
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ــني ذهــب ضــةية هلــذا األمــر, وكــرن املفاوضــني العــرب ال       وأن راب

ــة هلـــذه        ــعوبهم, أو رمبـــا ال قيمـ ــن شـ ــغوًطا داخليـــة مـ ــون ضـ يواجهـ

الضــغوط يف ننــر اإلســرائيليني, ألن احلكومــات العربيــة تضــغط    

 شعوبها مبا يكفي بل ويكبت اآلراء األخرى..

التقارير عن احلادث كثرية واإلعالم الغربي اهتم لألمر وحشـد  

للةديث عن احلادث, ومصلةة احلادث,  هكل طاقاته وإمكانيات

يس دولته وأن الشعب اليهودي يف إسرائيل رمبا خرج من مرحلة ترس

وهي مرحلة قوة وترابط وبدأ يعي  بعا التناقضات الداخليـة ومـع   

هذا فعلى العرب أن ال يتفاءلوا كثرًيا, واهلل املستعان وعليـه وحـده   

 التكالن.

 

 


